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RESUMO
A Rio Paracatu Mineração S/ A

~

RPM, empresa do Grupo Kinross Gold Corporation. gerencia a Mina

Morro do Ouro. Uma das principais tipolog ias de minério é a sulfetada (B2) que apresenta potencial de
ge ração de drenagem ácida. Isto impli cou e m uma série de adequações operac iona is e ambienta is da
usina. A principal mudança ambiental foi a segregação do rejei to concentrado sulfetado. e dispos ição
destes em "tanques espec íficos''. Os tanques específicos são construídos em área en tre e Mina e Barragem
de rejeitos. em substrato de baixa permeabilidade e selados internamente com argila areno-siltosa.
col uvionar, vermelha, ex istente em áreas adjacências à barragem de rejeitos. denominada argila férrica. A
viabilidade do uso de tais argilas fo i definida após a rea li zação de uma série de estudos e ensaios. Estes
determinaram o contro le exercido, tanto devido a <:feitos físicos (baixa permeab ilidade) como quím ico
(barreira química à migração de arsênio). O presente trabalho apresenta resumidamente a metodologia c
principais resultados dos ensaios estáticos. c inéticos e de campo. desenvo lvidos desde 1991 até o prese nte
mome nto. para predição e controle de drenagem ác ida. Será focada a viabilidade do uso das argilas
férricas como revestimenw de sítios de deposição de reje itos sulfctados. Será ta mbé m apresentada a
metodologia aplicada para a reali zação de modelagem do dese mpe nho a longo prazo do sistema de
cobertura dos tanques já fechados . Este estudo possibi litará a predição do desempenho cm escala
indus trial das argilas férr icas. A viabil idade do aproveitamento de minério su lfetado e a sua adeq uada
gestão têm sido possíve l através da manutenção de estudos e monitoramentos em longo prazo garantindo
a minimização dos ri scos e a melh oria contín ua do desempenho ambiental.

PALAV RAS-CHAV E: minério sulfetado: drenagem ácida: curvas de adsorção: predição de AMO.
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1. INTRODUÇÃO
A Ri o Paracatu Mineração S/ A- RPM empresa do Grupo Canadense Kinross Gold Corporation, gerencia
o empree ndimento Mina Morro do Ouro , que compreende a mina a céu aberto, usina de beneficiamento e
hidrometalurgia, barragem de reje itos , tanq ue s de disposição de rej eitos sulfetados e instalações de infraestrutura. O aumento da dureza do minério (Wi>9) vem produzindo a diminuição da escala de produção
da RPM. E m 2005 deverão ser processadas, aproximadamente. 17,5 milhões de toneladas de minério,
produzindo 5,5 toneladas de ouro e 2 toneladas de prata. A RPM é a mina de ouro que lavra o minério
com menor teor no mundo (cerca de 0 ,44 g/t). A Mina Murro do Ouro está locali zada no município de
Paracatu (MG), a SOO km de Belo Hori zont e e 230 km de Brasília.
A coluna estrati grática do Morro do Ouro é constituída basicamente por filito , cm tipologias oxidado (0,0
to O, I% su l fetos) e sulfetado (I to 2% sul fetos), de maior dureza. Os minerais sulfetados incluem
arsenopirita, pirita e pirrotita e, em menor quantidade, calcopirita, ga le na e esfa lerita . Moller et ai. (200 I)
apresentam um resumo dos meta is e concentrações de enxofre em várias amostras do depósito Morro do
O uro. A concentração média de enxofre no minério oxidado foi de 0,049'o com variações de até 0,09%.
As concentrações de arsén io. zinco e rnanganês no minério oxidado são relativamente bai xas se
comparadas aquelas das rochas sul fe tadas. O teor médio de enxofre nas rochas sulfetadas é de 1,14%,
com variações padrão de 0,4'7<-' . São raras as amostras de minério oxidado com mais de 0,1 % de enxofre e
amostras de minério sulfetado com mais de 2,4% de enxofre. A recarga dos sistemas de água subterrânea
ocorre na estação chuvosa fa zendo com que os níveis de água nestes subam, e é relativamente pequena
dev ido à baixa permeabilidade (I o·(, cm/s) do substrato rochoso de filit o.
A lavra é realizada a céu aberto o minério é inicialmente britado e depois moído em circuito fechado com
hidroci cloncs. A carga circulante passa por jigagem para recuperação gravítica de ouro. A !lotação é feita
em três estágios: tlash (célula unitária ), scavenger e cleaner, para recuperação de mine rais sulfetados e,
cerca de I ,5% do ROM , com teor médio de 20-30 g/t de ouro, é e nviado para a hidrometalurgia. Nu
c ircuito da hidrornctalurgia tem- se a re moagem, concentração grav ítica em concentrador Knel son. O
concentrado remoído (90% < 45 Jlm) é espessado e enviado às etapas de li xiviaçãu (c ircuito CJL), eluição
e e letrodeposição. O produto final é calc in ado e fundido por indução, obtendo-se um bullion contendo
ouro, prata e pequenas concentrações de impurezas. A recuperação média de ouro é de 77 a 79 'i'o .
A partir de 1997, com a lavra do minério sulfetado, a RPM passou a segregar os rejeitos provenientes da
Hidrornetalurgia. A barragem principal recebe o rejeito da tlotação. O rejeito sulfetado é disposto em
tanques escavados na rocha e selados, denominados "tanques específicos". Este sistema de disposição
possibilita um processo de sedimentação natural nos tanques e a solução clarificada é bombeada de volta
à usina AVR para tratamento. Após o encerramento da capacidade dos tanques estes são devidamente
desaguados e fechados. Os tanques específicos são construídos na área do entorno da Mina e Barragem .
Atualmente ex istem cinco tanques específicos, sendo que três deles já totalmente fechados. Estes foram
escavados e m loca l de bai xa permeabilidade ( 1()" 6 cm/seg) e selados internamente por urna camada de
0 .5m de argila fé rrica compactada. Os demais tanques específicos fora m construídos com utilização de
urna geome mbrana poliole fínica de polietileno de alta densidade (PEAD), que atua solidariamente à
camada de argila férrica , com espess ura mínima de 30,0 cm (CC L) , a lé m de um sistema de drenagem
corre ndo ao longo e dehaixo de todo o perímetro da base do armaze namento. Este sistema é
comp leme ntado por "espinhas de pcix.:" c revestimento da área do tanque com uma manta de geotextil , c
um sistema de drenagem interno, dreno cego, sem contato ou saídas para o me io ambiente externo. Esta
compos ição reduz a carga hidráuli ca atuante no sistema impermeabili zante c o risco do percolado vir a
atingir a água subterrânea do local do armazenamento. A vida útil dos tanques é de cerca de 2 anos.
O presente trabalho apresenta resumidamente os resultados de ensaios estát icos e cin éticos conduzidos
desde 199 1, além de ensaios campo, realizados na pré-viabilidade da lav ra do minério sulfetado, com
ênfase na aplicação de argila areno-siltosa. colu vionar, vermelha, ou simplesmente argila férrica corno
agente selantc. Estes ensaios confirmaram a viabilidade do uso indu strial da argila férrica encontrada nas
proximidades da RPM , como barre ira física e química para percolações de metais e. principalmente de
arséni o presente no rejeito mineral. Será também brevemente come ntada a tendência de pesqui sa
atualrnente desenvol vida, assim co mo será apresentada a metodologia e resultados preliminares do
trabalho de modelagem do desem penho a longo prazo do sistema de cobertura dos tanques já fechados em
função de suas aluais coberturas. Este estudo visa a predição do desempenho em esca la industrial das
argilas férricas.
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2. METODOLOGIA
2.1 Avaliação do Potencial de Geração de Acidez: Ensaios Estáticos e Cinéticos
Os estudos de pré-viabilidade ambiental para utilização do minério sulfetado foram iniciados em 1991
com a contratação de consultoria especializada para definição da estratégia de reali zação dos estudos e
ensaios de avali ação do potencial de drenagem ácida e também das adequações de controle ambiental
necessárias. Inic ialmente foi feito o levantamento bibliográfico e definida a estratégia e rota de execução
do trabalho, seguido da seleção das amostras a serem utilizadas para reali zação dos ensaios estáticos e
cinéticos. As amostras foram submet idas à análise quími ca. caracterização mineralógica e ensa ios
estáticos (Contabilização Ácido Base Modificado- MABA e pH em pasta).
Após definição do potencial de geração de drenagem ácida do minério sulfctado, foram se lecio nadas
amostras e condições para a realização dos ensaios cinéticos. Foram reali zados ensaios em colunas de
lixiviação e em lisímetros. Os lisímetros constituem-se de recipientes utilizados para conter pequenos ou
grandes volumes de amostras de minério ou rejeitos, em condições controladas de laboratório. Estas
visam simular, de forma acelerada, as intempéries e transformações físico-químicas a que estes materiais
estariam naturalmente submetidos. bem corno conhecer os e feitos destas variáveis sobre a qualidade da
ág ua em contato com os mesmos . Os li símetros contêm drenos instalados em sua parte inferior para coleta
de amostras dos etluentes, que são em seguida enviadas para análise. visando o controle de parâmetros de
interesse ambie ntal. A operação destes envolve as seguintes etapas:
a)
Seleção de material: amostras de minéri o e rej eitos representativas e em quantidade suficient e para
realização dos ensaios.
b)
Definição do ciclo de simulação: o prazo deve ser compatível com as operações a sere m reali zadas
no laboratório. A relação adotada na RPM é de 5 anos simulados para I ano no calendário real.
c)
Simulação do efeito do sol: simulação conduzida através da utilização de um par de lâmpadas
ultra violeta e infravermelho e de ventiladores sobre os lisímetros.
d)
Simulação da precipitação: simulada através da aspersão de água, adota ndo-se as médias
pluviométricas do respectivo mês simulado.
e)
Amostragem:
e. I) Caracterização química e mineralógica inicial do material de alimentação de cada lisímetro ;
e.2) Amostragens de e lluentes na sirnulaçflo dos meses de prec ipitação mai s e levada;
e.3) Amostragens seguindo períodos chuvosos e secos para avaliação da presença e intluênc ia
bacteriana no processo de ox idação das amostras.
O programa de lisímetros tem sido desenvolvido pela RPM desde 1993 e através destes vem sendo
avaliados diversos aspectos, tais como: (i) a geração de drenagem ácida; (ii) a fixaç ão de As como Fe-As;
(iii) a presença da zona oxidante ..hardpan .. ; (i v) o efeito do excesso de NaCO-' na neutrali t.ação ácida, no
au mento na mobilidade de As e na formação de preci pitados ferro-carbonato; (v) o efeito de coberturas
(argila férrica, resíduo orgânico, esgoto municipal , material oxidado e água) ; (vi) o efeito das condições
redutoras (anaeróbicas), alto pH, baixo Eh, precipitação de sulfctos metálicos e vegetação. A partir das
melhores condições identificadas no laboratóri o foi realizado um experimento de campo.

2.2 Seleção de Material Selante para utilização em escala industrial nos Tanques
Específicos
A seleção da argila férrica localizada na área a jusante da harragem da RPM foi reali zada com base
inicialmente nos resultados dos lisímetros e de campo . Depo is através do levanta me nto de isotcrmas de
adsorção para As (III) e As (IV) foi avaliada a sua capacidade de reten ção de arsênio. Foi também
realizada a caracterização mineralógica de argilas e rejeito visando correlacionar o dese mpenho dos
materiais com a compos ição mineralógica dos mesmos.

2.3 Desempenho industrial das argilas e da cobertura dos Tanques Específicos
A RPM . em parceria com a empresa de consultoria Goldcr Associates, definiu metodolog ia para
modelamcnto Hidrogeológ ico e Hidrogeoquímico em sua mina de ouro, e demai s áreas de influência .
Esta investigação foi planejada em três fases, sendo a primei ra a elaboração de um modelo
hidrogeo lógico e hidrogeoquímico conceituai, utilizando-se informações já disponívei s na RPM : na
segunda fase foram feitas novas coletas de dados, visando preencher os vazios idcntilicados no modelo
conceituai c assim calibrado este. Na terceira e laborou-se um modelo mate mático dinâmico, permitindo
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intercruzamento de dados hidrogeológicos e hidrogeoquímicos e ava li ações quantitativas e qualitativas de
qualidade de ág uas suhterrâneas. anomalias "'background" e, assim ava liação da efetividade do control e e
prevenção de drenagem ácida e contaminações ambientais.
O projeto de cobertura atual é um siste ma de store-and-release covers. que trabalha com o princípio de
estocagcm de água de chu va no período chu voso, e liberação da água através de evapotranspiração
durante o período seco. Como estes tipos de cobertura são intim amente relaci onados com eventos
atmosféricos, a RPM instalou a estação metereológica no tanque específico lli (mais recentemente
fechado). Al ém da coleta de dados metereológicos, de umidade e de condutividade do solo, descritos a
seguir, foram realizados ensaios para determinação de parâmetros como: permeabilidade, condutividade
hidráulica saturada. granulometria, limites de Atterberg. peso específico e compactação da cobertura. O
modelamento do sistema de cobertura dos tanques específicos visa avaliar o dese mpenho destes com
relação à adequada limitação à difusão de ox igéni o e infiltração da água, minimizando assim a percolação
de metai s presentes no rejeito sulfetado através da camada selante de argila.
Sensores de Umidade do Solo FDR ( Water Contem Rejlectometers) - Um compone nte crucial para o
entendimento do desempenho de coberturas, que utilizam materiais naturais é o monitoramento do regime
de umidade através da cobertura. Este é feito através de sensores que medem o conte údo de umidade
(retletõmetros). Estes instrumentos medem a umidade volumétrica contida no so lo em determinados
tempos, através de métodos sensíveis à permissividade dielétrica.
Sensores Térmicos de Condutividade do Solo (Soil Metric Suclion Sensors) - Para se obter o
desenvolv imento de curvas características de umidade do solo é necessário que os sensores de umidade
do solo c os sensores térmicos de conduti vidade do so lo sejam in stalados no mesmo loca l. Os se nsores
térmicos de condutividades instal ados na RPM foram desenvol vidos c manufaturados pe lo Grupo de
Solos não Satu rados da Uni vers idade de Saskatchewan. em Saskatoon, Canadá. O sensor opera usando
uma relação de calibração entre a temperatura de sa ída e a extern a do sensor, baseado na condutividade
térmica do mesmo . A cada leitura o sensor é aquecido durante um período de tempo fixo. no qual o calor
tenta se dissipar. A condutividade termal de um sensor úmido é maior do que a do sensor seco. Assim o
calor se move do centro mai s rapidamente no se nsor úmido. No sen sor seco, a condutividade termal é
menor. o calor não se move do centro, e a temperatura irá aumentar mai s do que a do sensor úmido . A
medição da mudança de temperatura no centro do sensor, em um período fi xo de tempo, indiretamente
determin ará o conteúdo de água no entorno do sensor. o u seja, do material de cobertura ou do rejeito onde
foi instal ado tal sensor. Os sensores são aquecidos por cabos usand o uma corrente de 200 miliamperes.
Estes sensores foram instalados em seção perpendicular a cada 0.5m a partir da base da trincheira
escavada. com óm de profundidade, para retirada da cobertura e expos ição do reje ito depos itado. Cada
sensor fo i ca librado antes do uso. Os sensores são diretamente conectados a um coletor de dados (data
logger), que também é usado para cole tar todos os dados da estação metcreológica. Após aplicar os
fatores de calibração padrão. obtém-se o conteúdo volumétrico de umidade para cada sensor e a
condutividade do solo (na verdade este último é obtido baseado na diferença de voltagem lida após cada
intervalo de aq uec imento do sensor).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Avaliação do Potencial de Geração de Acidez de Minério e R ejeitos
Em 1991 foram coletadas as primeiras amostras de minério sul fetado (B2). obtidas através de
testemunhos de sondagem. e foram realizados tes tes de pH em pasta. Os primeiros indícios de potenci al
de acidez foram observados. Em 1992 novos testes de pH em pasta e de contabili zação ác ido base MABA (Me todo Sobek mod ificado) foram rea li zados. Nepomuceno e / ai. (1197) apresentou os
resultados dos ensaios amostras de minério su lfetado, destas 80% eram poten cialme nte geradoras de
acidez com muito haixo potencial de neutrali zação. Testes de pH em pasta em amostras de minério
sulfetado apresentaram pH tipica mente ácido (pH 4 a 5) a forteme nte ác ido (pH 2.4 a 3,5). Amostras de
furos de sonda frescos (recentes) tenderam a apresentar pH men os ác ido devido à liberação de pequenas
quantidades de carhonato. Em 1993 foram rea li zados testes cinéticas de coluna de li xiviação, visando
conhecer o potencial de prod ução de ac idez e de liberação de metais para a solução. De monstrou-se que a
lixi viação dos sulfatos c metais seria passível de ocorre r em grande esca la no minério B2.
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Após exposição e m larga escala de minério sulfetado na mino, e do fechamento de tanques especfficos
para disposição de rejeito sulfetado, foram realizados novos ensaios com os minérios oxidado (B I) e
sulfetado (B2), rocha encaixante (A I oxidado e A2 sulfetado). rejeitos (tailings e specijic ranks) e em
eflorescências coletadas na Mina (sais migrados na estação seca). Golder (2004) apresentou os resultados
de pH em pasta (Figura I) variaram de 4 a 9. A figura 2 apresenta o gráfico potencial de neutralia~Ção PN versus potencial de acidez- PA, e também inclui representação gráfica das quatrO classes de DAM.
Observa-se que as amostras. de rejeiros, coletadas nos tanques específicos e as amostras de 82 são
"prováveis" geradordS de acidez. As amostras de rejeito da barragem, coletadas no ponto de acumulação
de material grosseiro, com maior quantidade de S, e as amostras A2 são "possíveis" geradores de acidez.
enquanto as amostras de material oxidado apresentaram baixo ou nenhum potencial de acidez.
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3.2 Desempenho das Argilas Férricas
Nepomuceno et t1/. (1997), apresentou a fase exploratória de testes em lisímetros: testes com utilização do
rejeito in natura e com adição estequiométrica de calcário. Foram também feitos testes considerando
abordagens de literarura especializada relacionados ao controle de drenagem ácida durante e pósoperação. Em 1995 foram interrompidos os testes que não apresentaram resultados interessantes do ponto
de vista de controle de drenagem ácida e novos testes foram iniciados com abordagens mais específicas.
Alguns testes visando checar o comportamento do arsênio, elemento que indicou problemas na ·fase
exploratória, também foram finalizados. Em 1996 as tendências de mobilização de arsênio se
confirmaram. Ritcey, G. M. (1996 a 1999) indicou resultados importantes dos testes de lisímetros: as
concentrações de enxofre acima de 0,45% em rejeitos poderiam causar lixiviações, resultando em altas
concentrações de sulfatos (4.000 to 5.000 mg/L), ferro (500 to 1.500 mg/L), arsênio (lto 8 mg!L) e pH de
aproximadamente 4. O calcário blendado ao rejeito foi efetivo no controle de pH e concentrações de
ferro; o aumento de pH poderia levar a remobilização do arsênio adsorvido. Novos ensaios foram
iniciados com rejeitos olimizados levando à maior recuperação metálica e a menores teores de enxofre.
Em seguida, foran1 iniciados ensaios com abordagens consideradas finais, como o uso de argilas férricas.
Os ensaios consistentes foram mantidos até o presente momento. As figuras 4 e 5 ilustram os resultados
dos Jisímetros testando o uso de argila como material selante de rejeito. Foi construído um experimento
de campo, utilizando-se a argila como selante, onde se simulou um mini-tanque específico que foi
mantido por cerca de 5 anos e respondeu de maneira similar àquela identificada em laboratório.
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A capacidade adsortiva de arsênio, exercida pelas argi las férricas da RPM, foi estudado em detalhe pela
RPM e por seus consultores. As amostras coletadas apresentam certa variabilidade, mas fazem parte de
um mesmo depósito mineral. Melamed et ai. (1996), verificou em uma das amostras de argila férrica da
RPM, capacidade de retenção máxima de 3.5 mg As/kg em pH de 2,5 a 3. Nenhuma amostra de argila
liberou arsênio para a ~olução, pelo menos em quantidade superiores a 20 ppb, em nenhum dos valores de
pH experimentados em 16 dias de contato. Ladeira et al. (2002) ava.liou a remoção de arsênio solúvel
trivalente e pentavalente, através da sua imobilização nas argila~ férricas. A remoção máxima ocorreu a
pH 2 para o As (V), com adsorção de cerca de 3 mg de As/kg de argila e 4 mg de As/g de argila em pH IO
para o As (ID). As figuras 3a e 3b ilustram o desempenho da a.rgila férrica selecionada na adsorção de
arsênio em comparação a outros materiais testados. A avaliação mineralógica, através de difração de
raios-X e observações cm microscópio mostraram que a argila é constituída basicamente de quartLO,
caolinita, moscovita, feldspato, como minerais majoritários, seguidos de óxidos de alumínio (gibbsita) c
de ferro (hematita c gocthita), sendo a fase fermginosa predominante mais provável a li monita amorfa. As
análises químicas indicaram certa variabi lidade. porém todas apresentaram mais de 50% de Si02, al6m da
presença em quantidade significativa de AI203 e Fe203• As amostra.~ analisadas apresentaram, em média,
84% da fração em peso menor que 37 !J.m. A capacidade adsortiva foi correlacionada à pre~ença de
óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio e à elevada área superficial especifica da argila.
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Figura 3: Remoção de (a) As (Ill) e de (b) (V) , utilizando-se diferenteS adsorventes. Condição das
isoterrnas: pH=5,5: 1*=0, 15 M ajustada com NaCl; temperatura de 25±0,5'"C. As linhas sólidas
representam o ajuste dos dados Cll:perimentais à equação de Langmuir. Fonte: Ladeira et. ai. (2002).

3.3 Utilização em Escala Industrial
Golder Assocíates (2004) através de modelamento hidrogeológíco c hidrogeoquímico não evidenciou
plumas de contaminação proveniente dos Tanques Específicos. Este desempenho foi indicado como
devido à atuação da argila férrica utilizada como material selante nos referidos tanques. aliada à baixa
permeabilidade e atenuação natural do substrato onde os tanques foram construídos. A Figura 6 (SRK,
2005) apresenta resultados preliminares da estação metereológica. Considerando que a estação iniciou a
coleta de dados no início da estação chuvosa de 2004 e que se tem dados até setembro de 2005 (ftnal da
estação seca), pode se observar claramente que os valores de umidade estão retomando, pos~ibilitando
avaliar o quanto perto do equilfbrio se estava quando se iniciou o monitorarnento. Preliminarmente pode
sugerir que a profundidade de até 2 m do topo da cobertura tem-se uma ação, mas a 3 m poucas ações
estão ocorrendo. Assim acredita-se que o fluxo ascendente de rejeito é muito lento.

3.4 Outros Estudos
Com aprofundamento e expansão da mina um extensivo programa de amostragem foi desenvolvido para
caracterizar geoquimicrunente os minérios nestas frentes de lavra e quantificar o seu potencial geração de
drenagem ácida e liberação de metais. São realizadas análises para pH em pasta, potencial de
neutralização e potencial de acidez (MABA). potencial para geração de acidet líquida (static Net Acid
Generation) (NAG) e análises químicas de vários elementos. Após conclusão desta fase os litolipos serão
objetos de ensaios de lixiviação em coluna para caracteri7_ar o potencial cinético de geração de acidez dos
materiais. A caracterização de longo prazo será feita em lisfmetros. Em função da variabilidade e do
tamanho das reservas de argila férrica, assim como da possibilidade de utilizar o material de capeamento
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das áreas de expansão da RPM como agente selante, novos testes em continuidade àqueles apresentados
por Ladeira et ai. ( 1997) e Melamed et ai. ( 1996) deverão ser conduzidos.
Figura 6: comparação dos dados de Sensores de Umidade do Solo e Térmicos de Condutividade do Solo.
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4. CONCLUSÃO
A RPM iniciou os estudos de pré-viabilidade ambient.al da lavra do minério sulfetado em 1991 seis anos
antes da lavra que somente foi iniciada cm 1997. Estes estudos de predição de drenagem ácida e
monitoramento ambiental continuam até o presente momento. Um dos principais resultados alcançados
foi a indicação de que a argila férrica seria um excelente selante para os tanques de disposição de rejeitas
de minério sulfetado, adsorvendo grande parte dos elementos presentes, principalmente o arsênio. A
aplicação em escala industrial foi viabi lizada e todos os estudos at.ualmente realizados demonstra que a
utilização de argilas férricas como agente selaute tem sido eficiente. Este trabalho destaca também a
importância da manutenção de estudos monitoramemos em longo prazo e das parcerias: empreendimento,
consultoria, centros de pesquisa e universidades. Somente a continuidade de estudos c pesquisas garante a
minimização dos riscos e a melhoria contínua do desempenho ambientaL
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