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SUMMARY 

CBA - Brazilian Aluminium Company has a 
mine and preparation plant at Itamarati de Minas, 
MG. It is pcrforming an operation in mining, mineral 
processing, tailings disposal and land reclamation that 
must be classitied as clean technology as this paper 
shows. 

Mining is done in the top or in t11e slopes of 
hills as the ore is a laterite. So, all is done to 
minimize erosion and sanding. After mining, the 
original topography is redone and the top soil that had 
been stored, after corrected and manured, is returned 
to placc. On tllird parties land the revegetation is 
done with what was planted before. On the 
company's lands it is done wit11 native rainforest 
spccies. As a consequence therc is a regular increase 
in rainforest area. 

The preparation plant had an initial bauxite 
recovery of 43.5 % in 1992. Continuous research 
work has increased this tigure to 59.0 %. The last 
ctlort • to increasc recovery consisted in thc 
implementation of a circuit to process the -48 # 
product that was considered a tailing. This has been 
donc via concentrating spirals and magnetic 
separation. 

Thc aditional bauxite concentrate will be sent to 
Lhe alumina plant. The tailings are a heavy minerais 
concentratc consisting mainly of iron and titanium 
oxides. They will be sold to portland cement plants 
thus hringing an economical return to the operation. 
An additional profit is the fact that 65,000 t/yr will 
not anymore be sent to t11e tailings pond, increasing 
its life in 25%. 

An effort in prospection has revealed ore 
reserves in an amount good enough to replace the 
exausting reserves at the previous mine site and to 
providc longing Jife for t11e company. 

Kcy-words: clean technology, mining, minerais 
processing, land reclamation, natural resources 
conservation, bauxite. 

RESUMO 

A CBA - Companhia Brasileira de Alumínio tem 
uma mina e usina de beneficiamento em Itamarati de 
Minas, MG. Ela vem desenvolvendo uma operação de 
lavra, tratamento de minérios, disposição de rejeitos e 
recuperação de áreas degradadas exemplar em termos de 
tecnologia limpa, como estre trabalho mostra. 

Como mina de lateritas, a atividade concentra-se 
nos topos e meias encostas com inclinação entre 25 e 40" 
acompanhando o relevo do terreno. Todas as 
providências são tomadas para minimizar a erosão das 
áreas altas e o assoreamento das áreas águas abaixo. 
Após a lavra, a topogratia anterior é restaurada c o solo 
rico em matéria orgünica, que havia sido armazenado, é 
reposto, após calagem e adubação . Em terras 
pertencentes a terceiros, a revegetação é feita conforme a 
cultura anterior. Já nas terras da companhia, ela é feita 
com espécies nativas da mata original. Como resultado, 
a área de mata nativa está crescendo naquele local. 

A usina de beneticiamento tinha uma recuperação 
inicial de bauxita de 43,5 %, em 1992. O contínuo 
desenvolvimento do processo aumentou este valor para 
59,0 %. Neste artigo descreve-se o último esforço de 
implementação de um circuito de espirais concentradoras 
e separação magnética para beneficiar o produto -4R #, 
que era antes um rejeito. 

O concentrado adicional de bauxita será enviado 
para a usina de alumina. Os rejeitos deste circuito são 
um concentrado de minerais pesados contendo 
principalmente óxidos de ferro e titfmio. Eles serão 
vendidos para uma usina de cimento portland, trazendo 
assim um retorno !inanceiro para a operação. Outro 
retorno será o aumento da vida útil da barragem de 
rejeitas em 25%, uma vez que 65.000 t/ano de rejeitos 
não mais serão enviados para ela. 

Um esforço em pesquisa de novas áreas revelou as 
reservas da Zona da Mata de Minas Gerais, que estão 
sendo lavradas atualmente, e que proverão a sobrevida da 
companhia. 

Palavras-chave: tecnologia limpa, mineração, tratamento 
de minérios, recuperação de áreas degradadas, 
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conservação de recursos naturais, bauxita. 

INTRODUÇÃO 

A Companhia Brasileira de Alumínio - CBA é 
empresa do Grupo Votorantim e sua sede localiza-se 
em São Paulo- SP. Iniciou a produção comercial em 
1955, constituindo-se atualmente em um complexo 
integrado de industrialização de alumínio, desde o 
minério até produtos acabados, dispondo de minas de 
bauxita, usinas hidrelétricas, fábrica de óxido de 
alumínio e usina metalúrgica. 

A capacidade de unidade metalúrgica em 
Alumínio, SP, é de 240.000 t/ano de alumínio 
metálico, o que gera um consumo de bauxita 
beneticiada da ordem de 1.440.000 t/ano. 

As instalações de mineração da CBA estão 
situadas no km 12 da estrada que liga os municípios 
de Itamarati de Minas a Descoberto, ambos em 
Minas Gerais. A implantação das instalações, aqui 
incluídos o sistema viário, prédios administrativos, 
usina de beneticiamento e as barragens da captação 
de água e de contenção de rejeitas, teve início em 
setembro de 1987, sendo concluída em dezembro de 
1991. O início efetivo de funcionamento ocorreu em 
fevereiro de 1992 e, em agosto daquele ano, os 
primeiros vagões de bauxita começaram a chegar à 
fábrica de alumina, em Alumínio-SP. 

A usina foi dimensionada para produzir até 
900.000t/ano de minério beneficiado. Para tanto é 
extraído minério de duas frentes de lavra, uma situada 
no município de Descoberto, a 10 km da usina de 
beneficiamento, e outra situada no município de 
Itamarati de Minas , a 5 km. 

TECNOLOGIA LIMPA NA LAVRA 

A extração do minério é executada em duas 
frentes de lavra - com minérios de natureza diferente: 
gnúissico cm Itamarati de Minas e antibolítico em 
Descoberto - e é realizada a céu aberto, em encosta, 
no sistema clússico de bancos. A lavra é feita de 
acordo com a seguinte seqüência de operações: 

• abertura de vias de acesso até os corpos de 
minério e decapcamento, ou seja, retirada da 
vegetação c do solo rico em matéria orgânica que 
está sobre a bauxita. Este solo é depositado à 
parte, para posterior utilização na reabilitação da 
úrea minerada. 

• construção de sistemas de canaletas e poços de 
decantação em volta dos corpos de minério, visando 
reter resíduos sólidos carreados pelas águas de chuva 
e não poluir os cursos d'água e áreas a jusante. 

• a extração de minério é realizada por 
retroescavadeiras, em faixa, com bancadas de 3 m de 
altura, inclinadas no sentido contrário ao do relevo, 
para que não haja surgimento de pontos de erosão e 
aterramento ou poluição de áreas águas abaixo. 

• o minério é transportado para as instalações de 
beneficiamento em caminhões basculantes trucados 
com capacidade de 25 t líquidas. 

Na recuperação da área degradada, a CBA procura 
cumprir à risca os projetas ambientais RIMA (Relatório 
de Impacto Ambiental) e PCA (Plano de Controle 
Ambiental). Isto significa que a empresa faz a 
reconformação topográfica do terreno minerado e 
promove o seu reflorestamento buscando recompor a 
flora nativa original (para isto montou um viveiro de 
mudas de espécies nativas), além de enriquecer a tlora 
original com outras espécies de interesse ambiental, 
como por exemplo árvores frutíferas, buscando atrair a 
mais variada gama de espécimes da fauna regional. 

As medidas de reabilitação são as seguintes: 

• na medida do avanço da lavra, a área começa a ser 
reabilitada com a reconformação topográfica e o 
lançamento do solo e da matéria orgânica 
(armazenados anteriormente) em forma de camada, 
com espessura média de 0,20 m. 

• faz-se então a implantação de terraços que têm a 
tunção de "quebrar" a energia das águas 
precipitadas sobre a área reabilitada, bem como a de 
favorecer a infiltração no solo e conduzir as águas 
para o sistema de drenagem. Os terraços são 
implantados ao longo de toda a área lavrada, com 
espaçamento de acordo com o desnível da encosta e 
as características dos solos, de maneira a não 
permitir que se iniciem processos erosivos. 

• normalmente torna-se necessária a correção do pH 
do solo com utilização de calcário e também 
adubação. Feita a recomposição do solo, as devidas 
correções de acidez e adubação, a área está pronta 
para receber plantação de gramíneas e/ou 
retlorestamento. 

• a revegetação da área lavrada é feita em duas fases: 
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na primeira procede-se à adubação verde, mediante 
o plantio consorciado de leguminosas forrageiras e 
arbóreas. Elas promovem a nitrogenação do solo e 
introduzem os fungos e bactérias necessários à 
recuperação do solo. A segunda fase é a de 
revegetação detinitiva. Em áreas originalmente 
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cobertas por florestas naturais, estas são 
replantadas. As áreas cobertas originalmente por 
pastagens, t1orestas de árvores exóticas ou 
lavouras são revegetadas pela cultura inicial ou 
por tloresta nativa, a critério do proprietário do 
solo. 

As atividades de restabelecimento das diversas 
formas de vida vegetal e animal, incluindo os vários 
estratos tlorestais presentes na floresta natural, estão 
sendo, desenvolvidas através da colheita de sementes 
e serrapilheira e posterior distribuição. A aplicação de 
serrapilheira é feita quando não se observa um 
crescimento significativo de sub-bosque após o 
desenvolvimento da revegetação implantada. O 
método com a serrapilheira ainda está em fase 
experimental e está sendo desenvolvido tecnicamente 
dentro da empresa. Além disso está sendo 
incrementado o programa de coleta de sementes, 
identificando-se matrizes no interior das matas, 
mapeando-as e monitorando-as durante o ano, de 
forma a conhecer o período de coleta dos frutos 
maduros. Esta ação tem a função explícita de retornar 
ao meio impactado um banco de sementes rico em 
plantas colonizadoras pioneiras e secundárias, a tim 
de alcançar melhorias na implantação de uma 
diversidade genética equivalente à encontrada na 
formação llorestal, antes da degradação ambiental 
imposta. 

É interessante registrar que a entrega da cultura 
ao proprietário do solo só pode ser feita depois de 
dois anos , para assegurar a sua efetiva consolidação. 
O pro.prietário do solo, seja por ganància, seja por 
desconhecimento, via de regra põe a perder todo o 
trabalho de recuperação se este não estiver bem 
consolidado. 

TECNOLOGIA LIMPA NO 
BENEFICIAMENTO 

Hoje a CBA trabalha na escala de 75.000t 
mensais de bauxita lavada (pronta para embarque), 
devendo chegar a 100.000 t/mês a partir de 2.004. 

Conforme mencionado, todo minério explotado 
nas duas frentes de lavra é transportado por 
caminhões até as instalações de beneficiamento. O 
beneficiamento visa enquadrar a bauxita nas 
especificações químicas e granulométricas exigidas 
pela fábrica de alumina, ou seja, Al20 3 aproveitável :2: 
40,0%; Fe20 3 ::::; 18,0% e Si02 ::::; 4 ,0%. 

A impureza mais importante a ser eliminada da 
bauxita (R.O.M.) é a sílica, tendo-se em vista o 

tratamento subsequente pelo processo Bayer. Consiste o 
beneticiamento (tigura I) na seguinte scqüência de 
operações: 

- descarga do minério (R.O.M. ) no alimentador de 
barras rotatórias; 

- britagem primária em britador de impacto; 

- lavagem -seu propósito é a máxima eliminação de 
argila - que consiste de: 

. atrição ("escrubagem") em tambor rotativo, onde é 
feito o desagregamento primário; 

peneiramento primário em peneiras vibratórias em 
dois decks, de 1" e 14#; 

rebritagem da fração +I" em britador de rolos 
dentados; 

atrição secundária em tambor rotativo - a fração 
rebritada é juntada à fração + 14# do penciramento 
primário e ambas sofrem um desagregamento 
secundário; 

. peneiramento secundário - o material desagregado é 
encaminhado a outra peneira vibratória, também com 
decks de %" e 14#. Nesta é gerado o produto final, 
soma das frações + %" e - %" + 14#; 

- recuperação de tinos por meio de ciclones e peneiras 
vibratórias de alta frequência. As duas !rações -14# 
geradas nos peneiramentos (prim<írio c secundário) são 
juntadas e encaminhadas ~~ classif1cação cm ciclones de 
15". O overtlow é rejeito final e encaminhado à 
barragem de rejeitos. O undert1ow é enviado a cinco 
peneiras de alta frequência com telas de 40#. O oversize 
do peneiramento é juntado ao concentrado e o undcrsize 
é rejeito. 

Este circuito, entretanto, nem sempre foi assim . O 
contínuo monitoramento dos minérios alimentados à 
usina e a caracterização dos produtos de beneticiamento 
vêm introduzindo constantes modificações. Com efeito, 
o circuito inicial foi sucessivamente modificado, no 
sentido de buscar-se: 

- aumento da recuperação de concentrado de bauxita, 
mantendo o teor desejado de alumina aproveitável e 
os limites de contaminantes, 

2 - diminuição da quantidade de rcjeítos a serem 
encaminhados à barragem de rejeitos, 

3 - produção de subprodutos e rejeitos que possam ser 
encaminhados a outros destinos ou vendidos, 
minimizando o impacto ambiental ou gerando 
subprodutos do beneticiamento com valor agregado. 
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Este esforço consciente se traduz em medidas 
de conservação dos recursos naturais e em tecnologia 
limpa. 

No lluxograma inicial, sem o circuito de 
recuperação de finos, o undcrsize das peneiras 
primárias e secundárias era tratado por três peneiras 
horizontais com telas de 14#, e a recuperação de 
lavagem era de 43,5 %. 

O circuito de tratamento de finos, implantado 
em 1996, constava de dois ciclones classiticadores de 
26" , cujo undertlow era tratado numa operação de 
peneiramento fino , utilizando-se três peneiras 

vibratórias de alta frequência com tela de 48#, que 
substituíram as três peneiras horizontais com telas de 
14#. Também foram trocadas as telas do segundo deck 
das peneiras após os tambores desagregadores de 14" para 
14#. 

Com estas providências, a recuperação da usina 
aumentou de 43,5 % para 48,5 %. 

A operação do circuito moditicado e o seu 
acompanhamento contínuo trouxe novos conhecimentos. 
Em conseqüência, foram introduzidos ciclones de 15" em 
substituição aos ciclones de 26". O corte mais fino 
aumentou a recuperação de alumina aproveitável: os 
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argila-minerais, responsáveis pelo elevado consumo 
de soda durante a fabricação de alumina, 
concentram-se na fração mais tina, sendo portanto 
factível a substituição dos ciclones iniciais por 
ciclones de menor diâmetro e portanto de corte mais 
fino. Ao mesmo tempo foram acrescentadas mais 
duas peneiras vibratórias de alta frequência e suas 
telas foram trocadas para 40#. 

Com todas estas moditicações, a recuperação da 
usina aumentou para 57,0%, a partir de 1999. 

Entretanto, a equipe da CBA não se conformava 
com as perdas de alumina aproveitável que ainda 
ocorriam no undersize das peneiras de alta frequência 
(fração -40#). Um estudo cuidadoso de 
caracterização deste produto revelou alguns fatos 
muito interessantes: 

1 - como mencionado, a usina é operada com minério 
de duas jazidas independentes: Itamarati de 
Minas e Descoberto. As jazidas têm origem 
diferente: Itamarati origina-se da laterização de 
rochas gnaissicas e Descoberto de rochas 
anfibolíticas. 

2 - em conseqüência, os minérios são diferentes. A 
diferenciação entretanto só afeta os resultados 
do beneficiamento na fração -40#. Para a 
operação até o nível praticado atualmente, a 
prática de alimentar a usina com uma mistura 
50150 o/o de cada um dos minérios não prejudica 
a recuperação e facilita o gerenciamento da 
operação. 

3 - entretanto, para se tentar recuperar alguma bauxita 
adicional da fração -40#, será necessário tratar 
separadamente os dois minérios. Isto porque a 
bauxita está liberada neste produto da jazida de 
Descoberto, o que não acontece no da jazida de 
Itamarati de Minas. 

4 - a fração -40# do minério de Descoberto tem ainda 
bauxita liberada, mas que está contaminada por 
minerais de ferro e de titânio. Se estes minérios 
forem eliminados, o produto resultante é um 
concentrado de características aceitáveis pela 
fábrica de alumina. 

5 - já com a fração correspondente do minério de 
ltamarati de Minas, isto não acontece. Existe 
ainda uma quantidade muito grande de sílica, 
parte liberada, parte em grãos intercrescidos 
com bauxita. 

Isto verificado, passou-se a estudar a 
possibilidade de aproveitar a alumina contida no 
rejeito de Descoberto (e ao mesmo tempo de diminuir 
a quantidade de rejeitas encaminhados à barragem de 

rejeitas). 

Como os minerais de ganga são principalmente 
ferruginosos, a separação magnética é a opção imediata. 
Entretanto, já que os separadores magnéticos são 
equipamentos caros e de baixa capacidade, decidiu-se 
tentar reduzir a alimentação a esta operação mediante a 
separação densitária prévia destes minerais. 

Foram feitos ensaios em mesa vibratória e espirais, 
confirmando os resultados já conhecidos quanto à 
viabilidade de concentrar o rejeito do minério de 
Descoberto e quanto à inviabilidade de concentrar o de 
Itamarati de Minas. Entretanto, veriticou-se que a sílica 
presente neste produto, grosseira, separava muito bem 
das lamas na espiral. Haveria portanto a possibilidade de 
separá-la e encaminhá-la para outro destino que não a 
barragem de rejeitas, aumentando portanto a vida útil 
desta. 

O mesmo raciocínio vale para os concentrados de 
minerais pesados e de magnéticos: se forem 
encaminhados para outro destino - venda, retorno à 
jazida no lugar de onde saíram, uso como material de 
pavimentação ou qualquer outro - implicarão num 
significativo aumento da vida útil da barragem de 
rejeitas. 

Os ensaios realizados em escala de bancada, em 
duas campanhas experimentais independentes - na Epusp 
e no Cetec - não foram capazes de fornecer os 
parâmetros de projeto necessários. Isto porque, devido à 
enorme heterogeneidade das jazidas, refletida na 
alimentação da usina, as diferentes amostras ensaiadas 
tinham características totalmente diversas. Resolveu-se 
então partir para ensaios em escala industrial, 
acompanhando a operação da usina. 

Para isto foi montada uma usina piloto, mostrada 
na figura 2. O circuito, alimentado com a fração -40#, 
retirada de uma das peneiras de alta frequência, constava 
dos seguintes equipamentos: 

• bomba de polpa e caixa de bomba, 

• ciclone de deslamagem de 6", 

• espiral rougher MG4B cedida pela MD Mineral 
Technologies, 

• espiral scavenger LM5 cedida pela Krebs Engineers do 
Brasil, 

• espiral segunda scavenger (uso ocasional) cedida pela 
Epusp, 

• separador magnético cedido pela Inbrás (equipamento 
Eriez). 

O circuito foi operado durante 4 meses, tendo-se 

770 

;Ji 



VI SHMMT I XVIII ENTMME- 2001 -Rio de Janeiro I Brasil 

testado os dois minérios e diferentes configurações do 
circuito e regulagens dos equipamentos. A figura 3 
mostra o J1uxograma proposto para a usina. Com o 
rejeito de Itamarati de Minas, o separador magnético 
será desligado. 

Os resultados são evidentes: obtém-se uma 
recuperação adicional de 2%, equivalente a 30.000 t/ano 
de bauxita com 40% de alumina aproveitável. 

o 2 3 

ESCALA EM METROS 
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O BS: Dimensões em milímetros 
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CBA- Cio. Brasileira de ,Alumínio 
USINA DE BENEFICIAMENTO ITAMARATI DE MINAS- SEÇÃO 
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NO TA: 
l) O guarda-corpo das 
escadas de marinheiro não 
está representado, mas está 
previsto. 
2) Os diâmetros dos tubos 
são indicativos. 
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Adicionalmente, vcriticou-se que o produto 
pesado c magnético (25 .000 ti ano) poderá ser usado 
na carga de fornos de cimento (estudo está 
desenvolvido pela ABCP), tendo pois também valor 
cconômico. O rejeito do minério de Itamarati de 
Minas não fornece este produto, mas permite a 
remoção de um produto composto de minerais 
ferruginosos c sílica grosseira (65.000 t/ano). 

Este produto não scrú mais encaminhado para a 
barragem de rejcitos, o que implicará num aumento 
de aproximadamente 25 % na sua vida. 

TECNOLOGIA LIMPA NA PESQUISA 
GEOLÓGICA 

De 1 980 a 1987, a CBA desenvolveu um 
intenso trabalho de pesquisa sobre 95 {rreas de 
direitos minerais, pcrrazendo cerca de 75.000 ha, ou 
seja, uma faixa de 160 Km por 30 Km de largura, 
desde São João Ncpomuceno, ao sul, até Fervedouro, 
ao norte . Foram abertos 70.000 poços, num total de 
300.000 m perfurados, sendo coletadas e analisadas 
cerca de 35.000 amostras. 

As ocorrências de bauxita concentram-se em 
dois blocos, tendo como divisor o vale do Rio Pomba. 
O bloco sul é denominado "Descoberto I Itamarati" e 
o bloco norte é denominado "Miraí I Muriaé". A 
descoberta destas reservas, que hoje se consitucm na 
segunda maior reserva de bauxita do país, viabilizou 
a implantação do projeto, além de substituir as 
reservas exauridas com a mineração na região de 
Poços de Caldas durante os últimos 45 anos. Na 
verdade, estas reservas somam um valor em torno de 
5 vezes o que foi lavrado durante estes 45 anos, 
garantindo assim a sustcntabilidade desta atividade. 

CONCLUSÃO 

Nos dias aluais, as empresas de mineração têm 
adotado seus Sistemas de Gestão Ambiental como 
base para a detinição de ações visando o 
desenvolvimento de tecnologias limpas de produção, 
entendidas como tecnologias que gerem menores 
impactos ambientais, permitam o melhor 
aproveitamento dos recursos naturais - poupando-os 
para as futuras gerações - e que, ao mesmo tempo, 
ainda tenham como objctivo a recuperação as áreas 
utilizadas pelo empreendimento. 

Como modelo de seu Sistema, a CBA adotou os 
requisitos dctinidos pela Norma NBR ISO 14.001, 
complementados pelas dirctrizes e conceitos descritos 
pela Norma NBR ISO 14.004. Os pontos de controle 

que devem ser implementados durante o 
desenvolvimento das atividades de gestão são: 

~ definição de uma política ambiental; 

~ planejamento do sistema; 

~ implementação e operação; 

~ verificação e ação corretiva; 

~ análise crítica pela administração. 

A Companhia Brasileira de Alumínio - CBA, 
ciente de sua responsabilidade no aproveitamento de 
recursos naturais, define seus Objetivos Ambientais 
ligados à produção de bauxita, conforme: 

• cumprir a legislação e regulamentações ambientais 
aplicáveis, assim como requisitos subscritos pela 
empresa; 

• mitigar os impactos ambientais causados por suas 
atividades, considerando a influência sobre as 
demais partes interessadas; 

• prevenir a ocorrência de poluição resultante de seus 
processos e daqueles sobre os quais a empresa tem 
influência; 

• promover a melhoria contínua dos processos 
envolvidos com suas atividades e das sistemáticas 
de gestão ambiental. 

Para atingir esses objetivos, a CBA adota a 
seguinte Política de Atuação Ambiental: 

• aplicar efetivamente os princípios da conservação 
mineral, visando manter a sustentabilidade de suas 
atividades : 

1. ativa pesquisa de novas jazidas; 

2. adequada utilização da bauxita; 

3 . completo aproveitamento na extração e no 
beneficiamento. 

• reabilitar as áreas mineradas sob interferência do 
projeto e monitorú-las até a obtenção do equilíbrio 
adequado ; 

• dar a disposição técnica adequada aos efluentes 
gerados no beneficiamento. 

• estabelecer e manter uma efetiva interação com a 
comunidade com a qual suas atividades estão mais 
diretamente ligadas. 

• criar e manter um Sistema de Gestão Ambiental que 
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sirva de ferramenta para o contínuo aprimoramento 
dos processos e das pessoas, assegurando o 
cumprimento dos objetivos e metas ambientais. 
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• prover os recursos necess<írios para a efetiva 
implementação do Sistema estabelecido. 

Deste modo, fica claro que a empresa se 
comprometeu a otimizar seus processos de 
beneficiamento, de modo a cumprir os princípios 
básicos da conservação mineral, além de recuperar de 
forma adequada as áreas mineradas, como forma de 
mitigar os impactos ambientais mais signiticativos de 
suas atividades. 

Em conclusão, cremos haver demonstrado que a 
CBA vem efetivamente exercendo um rigoroso 
programa de avaliação, monitoramento e controle dos 
impactos ambientais decorrentes de suas atividades 
na região . Tal programa tem cunho executivo e é 
baseado nas propostas de mitigação dos impactos 
descritas no ElA. 

É compromisso da CBA compatibilizar suas 
operações, atuais e futuras, na região preservando o 
meio ambiente, tomando medidas para tratamento de 
seus etluentes e, sobretudo, promovendo uma 
interação empreendimento/comunidade. 

A empresa está disposta a compartilhar os 
anseios da comunidade local na busca de um 
desenvolvimento sócio-econômico sustentável. 
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