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RESUMO 

O Estado da Bahia é um dos maiores produtores minerais do país. No seu subsolo foram identificados cerca de 70 bens 
minerais. Apesar de um estado com elevado potencial. a Bahia. a partir de I 997. começou a apresentar casos de dcsativação 
de minas de grande porte c de grande potencial de impacto ambiental. Diante disto. decidiu-se pesquisar, no Estado. as 
empresas mais representativas. que tiveram áreas recuperadas. dcsativadas ou que apresentam planos de recuperação c 
dcsativaç;1o. A metodologia utili ;ada foi à escolha de empresas representativas (nove empresas) no ccmírio nacionaL 
levantamento das licenças ambientais encaminhadas pelas empresas escolhidas ao órgão ambiental (Centro de Recursos 
Ambientais) c. por último. elaborou-se um qucstionúrio para o sctor mineral a ser respondido pelas empresas envolvidas 
c avaliaram-se os dados obtidos . Após a avaliação ftcou evidente que as empresas só recuperam os seus passivos após a 
fana. durante a sua vida útil. recuperam apenas as pilhas de estéril c as cavas de pequeno porte. Neste trabalho apenas três 
empresas tiveram suas incas dcsativadas. 

PALAVRAS-CHAVE: dcsativação de mina. recuperação de áreas degradadas. 

L INTRODUÇÃO 

O Estado da Bahia ocupa o 6° lugar no universo da mineração brasileira depois de Minas Gerais. Parú. São Paulo. Mato 
Grosso. Goiús c quando se inclui produto energético. 4° lugar após Rio de Janeiro. Minas Gerais c Par<i. Conforme BAHlA 
(I 994 ). no seu subsolo. foram identificados diversos bens minerais entre eles. pedras preciosas. semipreciosas. mármores c 
granitos com produç;1o regular de cerca de 39 bens minerais. por intermédio de 394 empresas. incluindo pcssoe~s físicas . 

Apesar de ser um Estado com um elevado potencial mineral. a Bahia. a partir de 1997. começou a apresentar casos de 
dcsativação de empresas de grande porte c com grande potencial de impacto ambiental. Dentre as empresas estão a 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Jacobina Mineração S. A. c a Mineração Caraíba S. A. 

A CVRD atua no Estado com duas incas. Maria Preta c Fa;cnda Brasileiro. sendo a primeira desativada por c:-;austão 
de reservas cm 1997 c a segunda com vida útil prevista até 2018. A Mineração Jacobi na teve suas operações paralisadas 
cm outubro de 1998 devido a llutuação do preço do ouro no mercado internacional. Não se tem estimativa de vida útil 
dessa mineração. A Mineração Caraíba teve sua cava principal dcsativada por c.\austão de reservas cm 1998 c a mina 
subtcrránca tem vida útil prevista para 2008. 

Diante destes fatos. decidiu-se pesquisar no Estado da Bahia as empresas mais representativas c que tivessem áreas 
recuperadas. dcsativadas ou apresentassem planos de recuperação e dcsativação. Além disso. os objctivos da pesquisa 
também incluíam saber qual a real situação das empresas que apresentavam somente frentes de lavra dcsativadas. 
paralisadas ou dcsativadas por completo. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilit.ada foi : escolha das empresas de mineração. representativas no cenário nacional. Foram escolhidas 
nove empresas que constam no ranking da revista Brasil Mineral de 1998. c acrescentada uma empresa de médio porte 
para se analisar quais as suas estratégias de recuperação ambiental c dcsativação de atividadcs. (Tabela 1). 
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As empresas escolhidas. dentro do ccmírio locaL são de médio a grande porte c extraem minerais mctMicos. materiais de 
constmção c minerais industriais. Ver Tabela II. 

Tabela II Relação das empresas por categoria mineral 

Categotia Mineral I Subst. Mineral I Em!H'csas 
Ouro CVRD. Jacobina Mineração. 

Minerais metálicos Cromita Vale Jacurici - Fcrbasa. Magncsita c Comisa. 
Cobre Mineração Caraíba 

Mat. de Constmção Granito Pedreiras Valéria 

Magncsita Magncsita c !bar 
Calcário Pedreiras Valéria 

Minerais Industriais Talco lbar c Magncsita 
Barita Química Geral do Nordeste 

Salgcma Dow Química 
Fonte: Ohvetra Jumor (200 I) 

A delimitação da pesquisa compreendeu a análise da situação relativa ao fechamento de minas das empresas relacionadas 
na Tabela I nos períodos de janeiro de 1998 a julho de 200 I. 

O primeiro passo foi o levantamento de todas as licenças ambientais, análise dos trabalhos de recuperação ambiental c 
dos planos de dcsativação ou planos de recuperação de áreas degradadas de todas as empresas pesquisadas. Em seguida 
foram colhidas infonnações sobre áreas desativadas, passivos ambientais. estratégias de dcsativação c outras informações 
relevantes junto aos arquivos do órgão ambiental estadual. o Centro de Recursos Ambientais (CRA). 

Em seguida, foi elaborado um questionário adaptado para o setor mineral do Procedimento para o Plan~jamcnto da 
Desativação de um Empreendimento Industrial (Sánchez, 200 l ). foi respondido pelas empresas envolvidas. Os resultados 
obtidos fordm avaliados para fins de comparação c possível identificação de um padrão nas respostas. A Figura I mostra 
a localização das empresas pesquisadas. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Nos resultados obtidos por meio da análise dos processos de licenciamento do CRA. ficou caractcri1.ado que as círcas 
recuperadas geralmente compreendem as áreas lavradas (cavas de pequeno porte. galerias subterrâneas. etc.) c de 
disposição de resíduos (pilhas de estéril e bacias ou barragens de rejeitas). Até certo ponto. compreende-se que estas 
sejam as áreas escolhidas para a recuperação uma vez que são as que se exaurem mais rapidamente durante a vida útil da 
mina . A recuperação destas áreas pode ocorrer simultaneamente às atívidadcs industriais. As demais úrcas são deixadas 
para serem recuperadas após o fmal dos trabalhos mineiros. em geraL sem nenhum plano prévio de recuperação o quaL se 
existisse. poderia ser reavaliado ao longo da vida da mina c seria implementado na dcsativação da mina . 

As medidas de recuperação mais adotadas são as de rcvcgctação, pelo fato da maioria das minas estarem locali1.adas cm 
áreas de atividade agrícola ou pelo custo mais baixo desta medida de recuperação. Em alguns casos ocorre regeneração 

natural. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
DO ESTADO DA BAHIA 
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Figura 1 Mapa de Localização das empresas pesquisadas 
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O uso futuro da área minerada, nos casos analisados, é sempre agropastoril, exceto nos casos da Mineração Jacobina, 
que se encontra paralisada; Pedreira Valéria, que tem planos de implementar casas populares para a comunidade de 
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baixa renda. uma vc1. que está situada na Região Metropolitana de Salvador c a Dow Química. por situar-se na ilha de 
Matarandiba. cm Vera Cm1., têm projctos para a manutenção da área destinados ú comunidade local c deve consultá-la 
antes do seu fechamento. 

Nas Tabelas III c IV estão sintetizadas todas as infonnaçõcs obtidas sobre recuperação ambicntill c dcsativaç<lo de mina 
das empresas pesquisadas no CRA. 

Tabela III Resumo dos dados obtidos no CRA para minerais metálicos 

EMPRESAS I CVRD I Cnmíbn I Jncobínn I Fl'I'basn I Comisn 

Classifkação 97 01 15 53 7X ')') 

Subst. Mineral Ouro Cobre Ouro Cromo Cromo 
Métodos de CcuAbcrto C cu Aberto 

Subtcrrúnca 
C cu A bcrto 

Céu Aberto 
1· :·· <..::nht,• ···I no" <..:: .. hto• ···ln e· <..::nht.····ino" 

Processos Ltxtvtação cm 
Flotação 

l'roccssos com I' roccssos Processos 
1 J ni tín·in' J>iJh, c· mwln (;I" •Í ""'I .· '"' (' ., .· lll<'f··· ''" 

Attvtdades 
Agropastori I Agropastoril A gropastori I Agropastoril Agropastoril 

1\ nfe ·ion· · 

Áreas 
i\rcas lavradas c i\rcas lavradas c i\ rcas de 

Recuperadas 
de disposição de de disposição de Áreas lavradas Áreas lavr:tdas disposic,,ão de 

····i to' · ,j,·iln' · • · ·i ln' 
1 tpos de Snnúltanca c S ttmíTtanca c 

Após a lavra 
Stmultanca c Snnúltanea c 

I<· ;une·· ;ão nnós a lavra ""'"" l·1vra anós a lnvr:1 an(), :1 lnvra 
Médtdas 

Rcvegctação R c vegetação 
Sem 

I<cvcgctação Rcvcgctação 
/\dnf<ldn · i nf(mn:w.i\n 

AtiV!dadcs 
Sem 

Posteriores à Agropastori I Agropastoril 
i nJ'ormação 

A gropastori I Agropastoril 
lavra 

!'!ano de 
Sim Não Não Não Não 

])p"lf. 
' '"" 

Fonte: Ohvcm1 Jumor (200 l) 

Tabela IV Resumo dos dados obtidos no CRA para minerais industriais 

EMPRESAS I Mngnl'sitn I PEDVAL I QGN I Dow I IRAR 

Classificação 97 OI 15 53 7X 99 

Subst. Mineral 
Magncsita. 

Granito Barita Sal gema 
Magncsita. 

Talco. Tako 

Métodos de Lavra Céu Aberto Céu Aberto Céu Aberto Céu Aberto Céu A bcrto 

Processos Flotação c 
Britagcm 

Concentração Calcinação c 

Unitários Calcinação 
Moagem 

de Salgcma llritagcm 

A ti vi dadcs Vegetação 
Vegetação Nativa Agropastori I 

Vegetação 

Anteriores à Lavra Nativa Nativa 
Agropastoril 

Áreas de Áreas de Áreas de 

Áreas Recuperadas Áreas lavradas disposição de disposição de Áreas lavradas disposição de 

estéril cstéri I cstéri I 

Tipos de Simultânea c Simultânea c após Simultánca c 
A pós a lavra 

Simultânea c 

Recuperação após a lavra a lavra após a lavra após a lavra 

Medidas A dotadas Rcvcgetação Rcvcgctação Revcgetação R c vegetação Rcvcgetação 

Atividadcs 
Agropastoril Casas Populares Agropastori I 

Discussão com 
Agropastoril 

Posteriores à lavra a comunidade 

Plano de 
Não Não 

Dcsativação 
Não Não Não 

Fonte: Ohvcm1 Jumor (200 I) 

Após o levantamento de dados. ficou caracteri1.ado que apenas três empresas tinham úrcas dcsativadas. Destas. uma 
havia desativado parcialmente suas instalações (cava a céu aberto): outra havia paralisado por tempo indctcnninado as 
atividadcs mineiras; c, por último, uma delas havia dcsativado as ati v idades mineiras completamente. tendo prodtvido um 
plano de "descomissionamcnto" analisado e aprovado pelo CRA. Estas empresas estilo relacionadas na Tabela V 

Para fins de discussão dos resultados, é necessário tecer algumas considerações sobre o significado dos termos mais usuais 
encontrados nesses documentos c na literatura técnica: áreas dcsativadas. passivos ambientais. estratégias de dcsativação. 
plano de desmontagem, consulta ao órgão ambiental e a comunidade, realização da recuperação. monitoramcnto. ensaios 
comprobatórios, relatório da desativação. 
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Tabela V Situaç;1o aluai das empresas com úreas dcsativadas ou paralisadas 

Em1wcsas I Substc1ncia Mineral I Paralisação I Situação Atual 
CVRD Ouro 1996 Desativada 

Jacobi na Ouro 1998 Paralisada 
Caraíba Cobre 1998 Cava Dcsativada 

Fonte: Ohvclfa Jumor (200 I) 

Arca desativada Considera-se como :írca dcsativada aquela cm que nilo se fará mais nenhuma intcrvcnçilo com a 
mincraç;lo c encontra-se cm fase de rccupcraçilo ou já foi recuperada para outras atividadcs. 

Passivos ambientais S;1o as contabilizações dos acúmulos de danos ambientais que devem ser reparados a ftm de que seja 
mantida a qualidade ambiental de um dctcnninado local (Sánchcz, 200 I). No contexto desta pesquisa, consideraram-se 
atividadcs geradoras de passivos ambientais as operações que estilo sendo desenvolvidas na atualidadc c para as quais n<lo 
se tem plano para a sua rccupcraç;1o. Os principais itens do passivo ambiental encontrados foram: cavas paralisadas ou 
abandonadas, bacias ou barragens de rcjcitos c pilhas de estériL ainda que ativas, áreas de cstocagcm de combustíveis e 
derivados de petróleo c áreas de disposiçiio de resíduos. 

Planos de desmontagem S<lo aqueles que permitem a claboraçiio de alternativas para a desativação de instalações mineiras. 
Nestes planos, s;1o descritos os procedimentos utilizados para a desmontagem de instalações de beneficiamento: dcmoliçiio 
de edifícios: rcmoç<lo das fundações c tanques de combustíveis enterrados: preenchimento de cavas: regularização dos 
terrenos minerados através de aterros, nivelamentos c terraplanagem: remoção de resíduos sólidos e entulhos, etc. 

Consulta ao órgtio ambiental CRA e à comunidade Considera-se consulta ao órgão ambiental a comunicaç<lo por 
escrito a este órgiio sobre a intenção da empresa de dcsativar uma mina, acompanhada de um plano de dcsativação onde 
se estabelecem todas as açõcs que serão desenvolvidas antes, durante e após a desativaçilo. Este plano é submetido à 
avaliaçilo do órgilo ambiental , que podcrú aceitar ou fazer exigências. A consulta à comunidade é a comunicaçilo da 
empresa :1s pessoas envolvidas com o objctivo de encontrar soluções não só para a recupcraçilo das áreas desativadas, 
como também buscar soluções cm conjunto para o futuro da comunidade local. 

Rea/izaçüo da recuperaçtio A rccupcraçilo, por leL deve ser executada pela empresa detentora dos direitos nl.incrários 
c solicitante das licenças ambientais. Estas, por sua vez, podem contratar outras empresas (terceiros) para realizar os 
serviços de rccupcraçilo. Para que isto ocorra é necessário uma licitaçilo c contrataçilo de terceiros que executará os 
serviços. Se isto ocorrer_ é necessário haver uma ftscalizaçilo eficiente para averiguar o andamento das obras. 

Monitoramento antes e depois da desativaçtio e o tempo até a entrega da área para os proprietários legais Considera-se 
como o monitoramcnto a coleta sistcmútica. periódica ou contínua de dados ambientais cfctuada pela empresa . Após a 
dcsativação, o monitoramcnto deve normalmente continuar a ser realizado, porém será reavaliado, podendo ser acrescido 
de mais alvos ou rcdu;ido . A duração do monitoramcnto refere-se ao tempo que ele pcnnanccerá até que os resultados dos 
ensaios estejam dentro dos parâmetros estabelecidos na legislaçilo ou dos objetivos a alcançar. 

Ensaios comprobatórios Silo ensaios para comprovar os resultados obtidos com a recuperação da ;írea. Estes podem ser 
realizados quando se trabalha com contaminantes de solo ou água subtcm!nca. Deste modo, é necessário um período 
prolongado de monitoramcnto c, cm seguida , que s~jam feitos ensaios que comprovem a qualidade ambiental do local a 
ser entregue ;I comunidade. 

Relatório de desativaç(io É um relatório completo com todas as etapas envolvidas no trabalho com documentos que 
atestem a boa cxccuçilo dos sérvios c a qualidade da área, memória fotográfica do locaL etc. 

Na Tabela VI silo apresentadas as respostas obtidas pelo questionário. Para ftns de estudo, apenas estas três empresas 
tinham {Jrcas dcsativadas parcial ou totalmente c áreas paralisadas. 

4. CONCLUSÕES 

Das empresas pesquisadas, três apresentaram casos típicos de dcsativação, uma desativação temporária, outra a 
dcsativaçilo de frente de lavra (mina a céu aberto) c, por último, uma desativação total , Mina de Maria Preta da CVRD. 

A Mincraçilo Jacobi na teve suas operações paralisadas devido à llutuaçilo do preço do ouro no mercado intcmacional. Na 
falta de um plano de dcsativaçilo, as operações foram paralisadas segundo critérios da empresa c por exigências impostas 
pelo CRA após visita de inspcçilo depois da paralisaç<lo da empresa. 
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Tabela VI Resumo das respostas obtidas das empresas pesquisadas através de questionários para minerais mctúlicos 

EMPRESAS I CVRD I Caraíba I Jacobina 

Áreas Desativadas Mina compkta Céu aberto Mina pa rali sada 
Cava. p1lha 

C ava. Pilhas 
de esléril. 

Passivos 
Cavas. pilhas de 

de cstéri I 
barragem 

Ambientais 
estériL rejeito c 

c bacia de 
de rcjcitos. 

bacia de rcjeitos. 
rcjcitos. 

galerias c 

planta de 
h"" ,(j .·. onPnln 

Planos de 
I )csmontagcm Não hú Não h:'! Não hú 

Consultas Órgão 
O. A . Sim O. A. Sim O. A. Sim 

Ambiental c 
P úb lico Não Público Não Público Não 

Público 

Realização da Próprios c Próprios c 
Próprios 

Rcahilitação Terceiros Terceiros 

Monitoramcnto. 
Sim. scm 

an tes c depois S im. 5 anos Sim . 5 anos 
informação . 

tempo . 

linsa ios 
Água c Solo Água Água 

Comprohatórios 

Re lató ri os de 
Sim Sim Sim 

Desativação 

A Caraíba Mineração teve a sua cava dcsativada hil três anos: até o momento. não foi rcali;ado nenhum trabalho de 
recuperação. visando diminuir o passivo ambiental causado pelo seu fechamento . Na Licença de Operação c na Renovação 
de Licença de Operação foi colocada como alternativa de recuperação da cava. o seu enchimento com água. Todavia. 
após a sua completa desativação percebeu-se que a sua extensão c profundidade eram muito grandes c. abaixo desta. hú 
um pilar de protcção da mina subtem1nca que não suportaria a carga imposta por um grande volume de (tgua ncccss{trio 
ao seu enchimento. Isto demonstra a falta de um plano de dcsativação c que os planos de recuperação apresentados pela 
empresa não foram suficientemente precisos para prever esta situação. afinal bastante evidente. 

Quanto ú Mina Maria Preta da CVRD. o plano de dcsativação nfio foi suficientemente detalhado. quer pela falta de 
experiência da equipe quer pela falta de conhecimento c vivência de uma dcsativação. Esta foi a primeira dcsativação 
de uma mina no Estado da Bahia c o CRA não tinha parúmetros para balizar a preparação do plano de dcsativação. Na 
execução, as falhas no seguimento do plano deveram-se a impedimentos de ordem cconômica ou por falta de infm
estmtura para a realização da recuperação de acordo com o plano pré-determinado. 

A recuperação das ftrcas degradadas da Mina Maria Preta serviu de lição para açõcs a serem desenvolvida pela CVRD 
na Mina Fazenda Brasileiro, que jú começa a adotar medidas de recuperação ambiental de ;íreas degradadas c pretende 
implantar uma central de custos destinada a se precaver na futura dcsativação desta. prevista para 20 I X. 

Nas minas estudadas a falta de um plano de desativação complementar ao Plano de Recuperação de Áreas Dcgrctdadas 
(PRAD). o qual prevê a recuperação progressiva das úreas degradadas. cm nenhum momento dircciona ou indica açõcs 
a serem desenvolvidas durante a vida da mina visando à desativação, como por exemplo: consulta pública ú comunidade 
envolvida antes e durante a desativação, tempo de monitorc~mento após a dcsativação. execução c acompanhamento das 
açõcs de desativação, ensaios comprobatórios c relatórios finais após a entrega da úrca para terceiros. 

Na ausência do plano de dcsativação os mineradores apenas executam as medidas prcconi;.adas no ao Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas (PRAD) recuperando, de maneira simultáneél ;!lavra, as úrcas lavradas (cavas de pequeno porte) c de 
disposição de resíduos (pilhas de estéril) , uma vez que estas são as que se exaurem mais rapidamente durante a vida útil 
da mina. As demais úreas são deixadas para serem recuperadas após o final dos trabalhos mineiros. As principais medidas. 
usualmente adotadas são de rcvegetação, o que pode ser explicado pelo fato da maioria das minas estarem locali;;Jdas cm 
áreas de ati v idade agrícola ou pelo custo mais baixo dcstél recuperação ou por serem as principais medidas de rcvcgetação 
já bem conhecidas dos técnicos do sctor mineral ou das cmpreséls de consultoria. Em alguns casos ocorre regeneração 
natural. O uso futuro da área minerada, nos casos armlisados, é na maior parte das vezes, agropastoril. 
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