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O QUE É O LICENCIAMENTO AMBIENTAL?
UM POUCO SOBRE AS LEIS DE PROTEÇÃO

AO MEIO AMBIENTE



INTRODUÇÃO

Bem-vindo à Mina Serrote, uma obra da Mineração Vale Verde!

Esse texto foi elaborado pensando em vocês, que moram bem pertinho da 
mina, ou nem tão pertinho, mas que ouviram falar de uma mineração que se instalou 
na região de Arapiraca e Craíbas, ou são simplesmente curiosos sobre o assunto! 
Nossa ideia foi resumir, em um texto leve e didático, uma análise realizada para 
demonstrar que esse projeto, desde o começo, se preocupa com a natureza e as 
pessoas que vivem na região.

Começaremos, no Capítulo 2, relembrando um pouco sobre o processo de 
licenciamento, ou seja, as leis que a MVV teve que atender para poder receber a permissão 
do Governo de Alagoas para ser implantada e operar, ressaltando os cuidados que elas 
devem  ter em relação aos impactos – as alterações que ela poderia causar nas pessoas e 
na natureza. 

Em seguida, no Capítulo 3, vamos contar rapidamente a história do Projeto Serrote e 
quais estruturas foram construídas para que seja possível extrair algumas rochas do solo e 
transformar em um dos metais mais importantes da atualidade! 

No Capítulo 4, o mais longo de todos, vamos explicar como essa “mágica” acontece, 
e quais as consequências – os impactos – e como a MVV está tratando deles. 

No meio desse caminho, vamos falar um pouco sobre as comunidades vizinhas da 
mina, como as pessoas participaram da construção do documento e estão sendo engajadas 
a participar das ações da MVV. Vamos contar também um pouco sobre a região, dos 
estudos que foram feitos para conhecer a região e determinar quais impactos iriam 
acontecer, como foram analisados e as soluções que foram propostas. Os estudos 
realizados buscaram entender a terra, o ar, as águas, as plantas, os bichos e os serviços que 
as pessoas recebem da natureza. Ah, também falaremos um pouco de como a população 
das comunidades próximas à mina percebem e lidam com esses impactos, as ações que a 
MVV está realizando e como se comunicar e interagir com a empresa. 

Por último, no Capítulo 5, vamos contar um pouco das outras atividades humanas 
presentes ou previstas para a região e como eles interagem entre si para potencializar – 
aumentar os impactos, tanto positivos, quanto negativos.

Tudo isso recheado de figuras, ilustrações, fotos e esquemas para que essa 
jornada seja a mais prazerosa possível!

A ideia central é explicar o que é a Mina Serrote,
como ela funciona, as alterações que ela poderia trazer

e como solucionar os possíveis impactos criados
ou aumentando as coisas boas que estão surgindo.“ ”
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ENTÃO,
VAMOS?

No caso da Mina Serrote, que 
está instalada entre os municípios de 
Craíbas e Arapiraca, quem deu a 
licença foi o Governo do Estado do 
Alagoas, porque ela afeta dois 
municípios do mesmo Estado. Mas, 
mesmo assim, a Mineração Vale 
Verde (que, carinhosamente, daqui 
para frente, será chamada de MVV), 
teve que atender às legislações dos 
municípios de Arapiraca e de Craíbas 
e do Brasil, além, claro, daquelas do 
Estado do Alagoas. 

...todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida, incumbindo ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Artigo 225, Constituição da República“ ”
Licenciamento

Ambiental

É um conjunto de ações que a 
empresa (interessada em instalar 
uma indústria, como uma mineração, 
por exemplo, ou executar qualquer 
tipo de atividade que possa alterar o 
meio ambiente e interferir na vida das 
pessoas que vivem na região) precisa 
realizar para receber uma Licença, 
uma autorização, para fazer essa 
atividade.

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O PROCESSO DA 
MINA SERROTE

Viver em um ambiente saudável e harmonioso é um direito de todos que 
moram no Brasil e assegurado na lei mais importante do país, a Constituição 
Federal de 1988:

Para isso, foi desenvolvido, ao longo dos anos, um grande conjunto de leis, 
decretos, portarias e normas, tanto pelas Cidades, quanto pelos Estados e pelo 
Governo Federal, visando organizar o uso do meio ambiente pelas empresas ou 
indústrias que desejam explorar os recursos naturais do Brasil. 

Assim, criou-se o que chamamos de Licenciamento Ambiental. 
Possivelmente você já ouviu falar sobre ele, não é? Nas reuniões que a MVV 
promoveu, antes da construção do empreendimento, e nas rodas de conversa que 
estão ocorrendo, esse tema já foi trabalhado. Por isso, vamos apenas dar uma 
pincelada nesse tema.
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Dispositivos legais:

- Leis

- Decretos

- Portarias

- Resoluções

- Instruções Normativas

Número de Dispositivos Legais
que a MVV teve que observar para

construir e operar a Mina Serrote.

90

69
FEDERAIS

17
ESTADUAIS

4
MUNÍCIPAIS

Além disso, para que o Governo de Alagoas desse as Licenças necessárias para 
operar, a MVV precisou mostrar que como irá Reduzir, Recuperar, Mitigar ou 
Compensar as principais alterações que está causando às pessoas e ao meio 
ambiente, durante a instalação, operação e até o encerramento das atividades da mina.

tornar mais brando,
mais suave, menos
intenso

equilibrar,
contrabalançar, corrigir

ou anular um dano,
um incômodo, com

uma ação oposta

promover a
restauração

tornar menor, diminuir

Mitigar

Compensar

Recuperar

Reduzir
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No Brasil, o processo para se conseguir a licença passa por três fases. A 
MVV já cumpriu todas as obrigações e, com isso, conseguiu a Licença de 
Operação em meados de 2021, a última necessária para iniciar as atividades.

Bem, depois disso tudo, está finalizado? Às vezes sim, às vezes não.

Com a Globalização – quando todos os países do mundo passaram a 
interagir mais entre si –, foram criados procedimentos para que bancos 
internacionais financiassem empreendimentos em outros países, mas garantindo 
respeito às pessoas e ao meio ambiente da região em que ele fosse instalado. Por 
isso, quando uma empresa ou indústria precisa de dinheiro de bancos de outros 
países para construir seu empreendimento, geralmente ela tem que levar em 
consideração também algumas diretrizes internacionais.

Alguns bancos internacionais, para 
garantirem que os projetos que eles 
financiam cuidam das pessoas e do 
meio ambiente – ou seja, são 
sustentáveis – definiram algumas 
ações que a empresa deve seguir e 
que não têm a ver com as leis do país 
onde o empreendimento vai ser 
instalado.

O que isso siginifica?

No caso do Projeto Serrote, a MVV optou por bancos membros da 
Corporação Financeira Internacional (em inglês, International Finance 
Corporation, ou apenas IFC). Essa Corporação definiu os Princípios do 
Equador, que são um conjunto de 10 Princípios que devem ser seguidos pelas 
empresas que buscam financiamento dos bancos associados a ela. 

Desses Princípios, foram construídos Padrões de Desempenho, que são 
as instruções para que as indústrias e empresas saibam exatamente o que 
precisam fazer para que seus negócios sejam sustentáveis, respeitando e 
engajando as pessoas e protegendo o meio ambiente, de acordo com os 
Princípios do Equador.
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Em sua última versão, atualizada em dezembro de 2021, esse documento 
tinha quase 1.000 páginas! O ESIA até aproveitou alguns elementos do EIA, mas foi 
completamente atualizado e reestruturado. É um documento muito técnico, denso e 
longo, detalhando toda a legislação, o empreendimento, o meio ambiente e as 
pessoas à sua volta e como esse ambiente reage à implantação de uma mina.

O mais importante para se entender é que a obtenção das licenças para 
operar, obtidas de uma das esferas de Governo do Brasil, não quer dizer que se 
tenha atendido aos Princípios do Equador – e vice-versa: atender aos Princípios 
do Equador não significa atender à Legislação brasileira. Na verdade, os 
processos são independentes, e, no caso da MVV, após a obtenção da Licença de 
Instalação é que ela iniciou os trabalhos para atender aos Padrões de 
Desempenho do IFC. Esse atendimento deu origem ao ESIA, sigla em inglês para 
Avaliação de Impacto Ambiental e Social, que é produzido junto com o Plano 
de Gestão Ambiental e Social (ou simplesmente ESMP, na sigla em inglês). 

Por isso, para torná-lo mais acessível a você,
fizemos esse resumo em uma linguagem simples e

clara para lhe auxiliar a conhecer e
entender melhor o que é o Projeto Serrote.

Legislação Brasileira Avaliação de Viabilidade
EIA/RIMA

Avaliação de Impacto
Ambiental e Social (ESIA)

Plano de Gestão Ambiental
e social (ESMP)

Parte das Informações do

EIA e do ESMP podem ser

Utilizados do ESTA e no

ESMP

Execução dos Planos
Propostos

Atendimento a condicionantes e
Programas Ambientais (PBA)

Atendimento a condicionantes e
Execução dos Programas Ambientais

Diretrizes Internacionais

Licença
Prévia

Licença de
Instalação

Licença de
Operação

Acompanhamento
Avaliação por Consultoria

Independente
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Então, agora que você já sabe o que é esse documento, e como funciona o 
processo para que um empreendimento desse tamanho possa entrar em 
operação, vamos conhecer um pouco mais sobre a Mina Serrote: como surgiu, 
como funciona, quais alterações – positivas e negativas – ele pode causar e o que 
a MVV está fazendo para reduzir, mitigar, compensar ou recuperar esses 
impactos. Mas, para isso, precisaremos conhecer também um pouco mais sobre a 
região onde o empreendimento foi construído. Isso é parte central da metodologia 
usada para se fazer uma Análise de Impacto Ambiental e Social.

Como esse trabalho foi desenvolvido 

Conhecimento sobre o local onde a Mina será construida

Entendimento sobre como a Mina afeta o local

Definição de como proceder

Tentativa de minimizar

Tentativa de substituir

PessoasSolo, ar e água

COMPENSAÇÃO

MITIGAÇÃO

IMPACTO

Conhecimento sobre como a Mina foi construída e como ela funciona

Plantas e animais



Então... Bora lá?

O PROJETO SERROTE E SUA HISTÓRIA

A Mina Serrote – fase de operação do Projeto Serrote – está localizada bem 
na divisa entre das cidades de Craíbas e Arapiraca, no Agreste alagoano, distante 
cerca de 11 km do Centro de Craíbas e 15 km de Arapiraca. Ao seu redor, existem 
pelo menos 14 comunidades (Lagoa da Cupira, Cupira, Uruçu, Lagoa Torta, Baixa 
do Silva, Pau Ferro, Umbuzeiro, Torrões, Lagoa do Mel, Lagoa da Cruz, Pixilinga, 
Mundo Novo, Corredor e Itapicuru) que acompanharam de perto toda a 
construção e, agora, a operação do empreendimento. Algumas famílias 
precisaram ser realocadas de suas residências, pois moravam exatamente onde 
o empreendimento seria implantado – falaremos sobre isso um pouco mais 
adiante neste documento. Bem próxima ao empreendimento, também, está a  
Comunidade Remanescente de Quilombo Carrasco.

A Mina Serrote é uma mina a céu aberto, que está extraindo minério de 
cobre do solo da região e irá transformá-lo em metais para serem vendidos no 
Brasil e no exterior.
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Mina Serrote
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Vamos conhecer
alguns termos?

Mina a céu aberto

Quando o mineral é extraído diretamente da 
superfície, sem a necessidade de se escavar túneis para 
retirá-lo. 

Minério

É um tipo de rocha, sedimento ou solo que possui 
uma mistura de materiais diferentes, onde uma parte é 
valiosa para a comercialização e outra não tem valor. A 
parte que não tem valor é chamada de estéril.

Metal

Substância que possui boa capacidade de 
conduzir a eletricidade e o calor, sendo normalmente 
bastante duro, de cores prateado ou amarelado.
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Para o Brasil, irá reduzir a necessidade de importar cobre. 
Esse metal é muito importante no mundo moderno, pois é muito 
utilizado pelas indústrias em diversos equipamentos e materiais, 

especialmente na fabricação de fios, utilizado nas nossas 
residências e no interior dos aparelhos domésticos, além de servir 

de material para produção de peças de decoração, cozinha e arte.  
Sem contar que o cobre é um elemento essencial na construção de carros 
elétricos, o que contribui para a consolidação do uso de veículos movidos a 
energia limpa.

Para a região do Agreste do Alagoas, o empreendimento 
traz empregos para as pessoas locais, além de ajudar a 
desenvolver e movimentar a economia, gerando riquezas para os 
municípios onde está inserida.

Em dezembro de 2021, havia mais de 300 funcionários 
trabalhando na mina. Sempre que possível foram contratadas 
pessoas das comunidades, que foram treinadas e capacitadas 
para exercer as funções necessárias.

Além disso, outra importante conduta da Mina Serrote é a 
alta porcentagem de mulheres – 1 em cada 5 funcionários é 
mulher, quase o dobro da média brasileira das empresas que 
trabalham com mineração.

Esse empreendimento é economicamente viável e irá trazer 
benefícios para o Brasil e a região onde foi construído. 

O Projeto Serrote começou a ser avaliado ainda na década de 1990, com a 
antiga Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que tinha os direitos para explorar a 
área. No ano 2000, a empresa enviou um EIA (Estudo de Impacto Ambiental, 
lembra-se?) que avaliava a viabilidade social e ambiental do empreendimento. O 
Governo do Alagoas chegou a emitir a Licença Prévia para a instalação da mina, 
mas a CVRD desistiu de dar continuidade ao processo.

No Brasil, todas as riquezas naturais são do 
Governo Federal. O Governo pode passar 
direitos para explorar uma região rica em 
minério – conhecida como jazida – para uma 
empresa. Essa empresa, por sua vez, pode 
negociar e passar esse direto a outra empresa.

Você sabia?
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Em 2007, a MVV já havia adquirido os direitos da exploração da jazida de 
cobre e retomou o processo de licenciamento. Ela obteve a Licença de Instalação 
em 2009, mas só começou a construir a Mina Serrote em 2018. Finalmente, em 
meados de 2021, obteve a Licença de Operação e começou a extração do minério 
de cobre e a produção do cobre metálico.

Mas como isso é feito? 

Bem, esse é um processo chamado beneficiamento – que separa a parte 
valiosa no mineral da parte que não tem valor comercial (o estéril). Essa é uma 
ótima pergunta, mas que nós vamos responder melhor no próximo capítulo! Neste 
momento, vamos saber quais as estruturas existem na área da mina para que o 
beneficiamento do concentrado de cobre seja possível!

A cava é o local de onde o minério é extraído. Longe de ser um lugar único, a 
cava é dinâmica e o exato local onde as rochas são retiradas varia com o tempo – à 
medida que a quantidade de cobre em um local diminui, as escavações são 
direcionadas para outros. A definição do local exato da cava e da direção que as 
escavações devem seguir é feita depois de muitos estudos e avaliações da região, 
para encontrar as áreas em que a quantidade de cobre existente nos minerais é 
financeiramente viável.
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Como já comentamos, a parte do minério que não tem valor é chamado de 
estéril. Ele é depositado em pilhas – chamadas de PDE, as Pilhas de Disposição 
de Estéril, que formam morros que são usados durante todo o funcionamento da 
mina. São construídas com todo o cuidado, com sistemas especiais para suportar 
o peso e drenar a água, para que não apresentem nenhum risco à medida que 
ficam maiores. Alguns estudos foram feitos e indicaram que a água que escorre do 
estéril produzido pelo minério explorado pela MVV não faz mal ao meio ambiente – 
e por isso, quase toda a água é reaproveitada em outros processos da mina!

Atualmente, a mina está da Fase I e há uma estrutura para fazer o 
beneficiamento do minério extraído, chamada de Planta de Beneficiamento. 
Daqui a uns cinco anos, a mina passará para a Fase II e outra será construída. São 
nessas estruturas que a “mágica acontece”, ou seja, um pedaço de rocha se 
transforma em um material que está presente em praticamente todos os lugares 
em nosso mundo moderno! A diferença entre elas está na forma e nos produtos 
que elas utilizam para fazer a separação e a concentração do cobre produzido – 
por isso, precisam ser separadas. Durante esse todo esse processo, sobram 
alguns restos (efluentes) que são direcionados à barragem. As plantas de 
beneficiamento foram projetadas para trabalhar 365 dias por ano, 24 horas por 
dia.

Ligada diretamente à produção do cobre metálico, a última estrutura é a 
Barragem. Ela foi construída no leito do riacho Salgado e é responsável por 
acumular os restos da extração do cobre do mineral que está na rocha (rejeito). 
Assim como a PDE, ela será aumentada com o tempo, passando por um processo 
chamado de “alteamento” – isso mesmo: ela ficará mais alta ao longo dos anos de 
produção, para ser capaz de armazenar mais rejeitos. Os rejeitos produzidos pela 
MVV foram estudados em relação aos seus componentes e foram considerados 
inertes – ou seja, não interagem com outras substâncias – e não são perigosos ao 
meio ambiente e às pessoas, segundo as Normas Brasileiras que regulam as 
atividades de mineração.
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Uma vantagem do longo processo em que o Projeto passou desde os 
primeiros estudos até o início da instalação, em 2018, é que os engenheiros 
responsáveis por definir a forma como o minério ia ser transformado tiveram 
bastante tempo para pensar e trabalhar com as melhores tecnologias disponíveis, 
de forma que conseguiram reduzir a produção de estéril e aumentar o tempo de 
produção – vida útil – da mina. Entre 2009 e 2019, o projeto passou por três 
otimizações, isto é, por melhorias de processos. Ainda assim, houve perda da 
quantidade total de minério produzido.

Algumas informações e
números interessantes

39% 67% 33%

Comparações entre o projeto original e o implantado

Produção total Produção de estéril Tempo de produção

Melhorias de processo implantadas reduziram a produção de estéril e aumentaram o tempo de produção da mina

(em milhões de toneladas)

158

Projeto
Original de

2009

Projeto
Original de

2009

Projeto
Original de

2009

53197

Projeto
Otimizado
de 2019

Projeto
Otimizado
de 2019

Projeto
Otimizado
de 2019

230,8

(em milhões de toneladas) (em anos)

10,5 14
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Bem, agora que já entendemos que o minério é extraído na cava, 
transformado nas plantas de beneficiamento e que os restos desse processo vão 
para a PDE e para a barragem, vamos conhecer as estruturas que existem para 
dar apoio para que a “mágica” aconteça e todo esse processo funcione bem – as 
chamadas Estruturas de Apoio!

A Mina Serrote conta com uma portaria 24h para garantir que apenas 
pessoas permitidas e autorizadas adentrem no local. Há escritórios para o setor 
administrativo e vestiário para os funcionários, além de refeitório para 300 
refeições ao dia e um laboratório, onde são feitos experimentos para medir a 
qualidade do minério extraído e produzido. Há também uma sala de controle, onde 
é feita a programação e o acompanhamento de todas as etapas da produção.

De onde vem a energia da Mina Serrote?

Como falamos acima, a MVV licenciou uma linha de transmissão que tem 
cerca de 20 km para receber energia elétrica. Durante a construção da mina, essa 
linha de transmissão não existia e, por isso, foram utilizados geradores a óleo 
diesel. Com a linha de transmissão (LT 230 kV), a Mina Serrote recebe energia da 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), exatamente como você 
recebe na sua casa! Essa energia é ligada ao Sistema Interligado Nacional, uma 
rede que une praticamente todas as usinas produtoras e praticamente todos os 
consumidores de energia do Brasil. 

A energia elétrica brasileira é proveniente principalmente de usinas 
hidroelétricas, aquelas que usam água para produzir eletricidade. Esse tipo de 
eletricidade é considerado uma energia limpa. Além disso, a MVV adquiriu os 
equipamentos mais modernos, que consomem menos energia, incluindo painéis 
solares nas câmeras de videomonitoramento e nas sirenes de emergência da 
barragem, mostrando assim toda sua preocupação em ter um empreendimento 
sustentável.
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Curiosidade
Além de licenciar a mina em si, a MVV teve que obter outras licenças e

autorizações para as estruturas de apoio, essenciais para o seu funcionamento. 
Confira:

Energia Elétrica Água Corte de vegetação

A linha de transmissão que 
traz a energia elétrica para a 

mina teve que ser 
construída, em um processo 
de licenciamento paralelo.

Para receber água, a MVV 
precisou licenciar e construir 
uma adutora que traz água 

da adutora do São 
Francisco. Precisou, 

também, de Outorga para a 
produção de esgoto e a 

construção da barragem.

Outra particularidade da 
legislação brasileira é que o 
corte de vegetação nativa 

precisa de uma licença 
especial — chamada 

Autorização para Supressão 
Vegetal (ASV) — e a MVV 

precisou de três delas.



É uma empresa ou indústria que se 
preocupa com as pessoas e o meio 
ambiente, em especial na região 
onde estão inseridos.

Mas o que é um
empreendimento
sustentável mesmo? 

E em relação à água?

Bem, já comentamos também da adutora de água que foi construída e das 
autorizações – Outorgas – que a MVV precisou conseguir para poder utilizar a 
água que vem do rio São Francisco e para poder alterar o nível do poço e liberar 
seus rejeitos na barragem. Além disso, foram construídos alguns reservatórios e 
açudes no interior da área para acumular e distribuir a água nas diferentes 
estruturas. Uma outra forma de atuar com sustentabilidade é que a MVV faz o 
reaproveitamento de boa parte da água usada nos diferentes processos para 
reduzir o seu consumo.

Estruturas de apoio

Por último, existem algumas estruturas para apoio industrial, em especial 
as oficinas para manutenção dos equipamentos, carros e caminhões e o 
almoxarifado para armazenamento de equipamentos em geral. Importante 
informar que, especialmente nas oficinas, existe um rigoroso controle para que o 
lixo produzido em toda a mina, e com especial atenção aos óleos dos 
equipamentos, não contaminem a água ou o ambiente.

Bem, agora que já conhecemos a legislação, um pouco da história do 
Projeto Serrote (que deu origem à Mina) e quais as estruturas que foram 
construídas, vamos mergulhar mais a fundo em como a mina funciona – como a 
“mágica” é feita, os impactos que ocorrem em consequência de seu 
funcionamento e as ações que a MVV está tomando para se precaver deles!
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COMO O PROJETO SERROTE
FUNCIONA, SEUS IMPACTOS ÀS

PESSOAS E AO MEIO AMBIENTE E
COMO ELES SERÃO TRATADOS

O QUE É O LICENCIAMENTO AMBIENTAL?
UM POUCO SOBRE AS LEIS DE PROTEÇÃO

AO MEIO AMBIENTE



Quem vem comigo?

COMO O PROJETO SERROTE FUNCIONA, seus 
impactos às pessoas e ao meio ambiente e como eles 
serão tratados

Acho que você está curioso para entender como a “mágica” funciona, não é? 
Realmente não é um processo simples. Vamos relembrar: minério é uma rocha, uma 
mistura de várias substâncias. Parte desse minério tem valor comercial, sendo utilizado 
pelo homem, mas a maior parte dele é formado por elementos que não aproveitamos.

Ao final do processo, aquilo que não é aproveitado vai para a Pilha de Disposição 
de Estéril e outra parte segue para a barragem. O que tem valor comercial é agrupado e 
então comercializado. Falamos também que a Mina Serrote irá utilizar dois processos 
diferentes para fazer esse processo. Uma que já está em funcionamento produz um 
produto com mais de 37% de pureza, enquanto o segundo, que irá começar a funcionar 
daqui a alguns anos, quando a segunda planta de beneficiamento for construída, irá 
gerar um produto com mais de 99% de pureza!

Entendemos que a melhor forma de lhes mostrar como funciona essa “mágica” é 
por meio da ilustração abaixo:
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Ótimo! Lembrando da nossa figura que ilustrou o nosso método de trabalho, 
no final do Capítulo 2, já cobrimos a primeira parte: conhecer a mina e como ela 
funciona. Agora, falta conhecer a região. Isso é fundamental para que a definição 
dos impactos seja bem específica, ou seja, relacione o que a Mina Serrote vai 
causar na área que foi implantada – e assim permitir que as proposições feitas 
sejam adequadas à realidade local.

Assim, para direcionar os estudos, três áreas foram definidas, diferentes 
em relação à forma como seriam afetadas pelo empreendimento.

Área de Influência Indireta (AII)

Área de Influência Direta (AID)
Onde

haverá a
ocorrência

dos
impactos
indiretos,
ou seja,
aqueles

produzidos
pelos

impactos
diretos

Onde
haverá a

ocorrência
dos

impactos
diretos

Onde efetivamente será instalado o
empreendimento

Área Diretamente Afetada (ADA)
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Como já contamos, a Mina 
Serrote está instalada entre os 
municípios de Craíbas e Arapiraca. A 
região é formada por terrenos muito 
antigos, planos e com cristas de serras 
espaçadas – incluindo onde a mina foi 
instalada. Está localizada no Agreste 
de Alagoas e possui solos rasos, 
especialmente porque as chuvas, 
concentrada em poucos meses do 
ano, “lavam” a superfície.

O empreendimento foi instalado 
na Caatinga, cuja origem traz à 
lembrança a paisagem seca e branca 
que domina o ambiente na maior parte 

Não se sabe exatamente de onde e 
como surgiu a palavra “sertão”. 

Algumas pessoas afirmam 
que vem de “desertão”, 
que foi como os primeiros 
viajantes, vindo do litoral, 
viam a região – pouco 

habitada e bastante 
seca. Com o tempo, 
passou a chamar “de 
sertão”, e depois, virou 
apenas “sertão”!

Você sabia?

do tempo – caatinga quer dizer, em tupi, “terra branca”. Esse é o único bioma 
100% brasileiro, que ocupa cerca de 10% do território nacional, abrangendo áreas 
de todos os Estados da região Nordeste, além de Minas Gerais. Outro fato bem 
interessante é que essa é a região semiárida – ou seja, onde há poucas chuvas – 
com maior concentração de pessoas no mundo! Na Área de Influência Direta da 
Mina Serrote, que conta com 14 comunidades vizinhas, foram identificados mais 
de 3.500 moradores, em quase 1.000 famílias!

Por causa do grande número de pessoas que vivem na Caatinga – 
somadas, as populações de Craíbas e Arapiraca agregam mais de 300 mil 
habitantes –, ela também está entre os biomas mais ameaçados do País. 
Antigamente, as pessoas achavam, de maneira equivocada, que ele era pobre em 
número de espécies, tanto de bichos, quanto de plantas. Mas isso tem mudado e 
as pesquisas atuais mostram que a Caatinga é muito rica, não apenas havendo 
diversas espécies vivendo nessas áreas, mas também uma importante parte 
delas que são especializadas para viver apenas neste bioma – são as chamadas 
espécies endêmicas. Praticamente, uma em cada quatro espécies de animais se 
encontra só nesse bioma!

A maior parte da Caatinga foi transformada em área agropecuária. Cerca de 
80% da área de influência da Mina Serrote é usada para o cultivo de fumo – a 
atividade econômica mais importante da região do empreendimento –, para a 
plantação de espécies para consumo (subsistência) na própria residência ou para 
a criação de gado. Por isso, sobra pouco espaço para as plantas e os animais 
viverem.

No tempo de construção do ESIA foram encontradas pouco mais de 300 
espécies, conforme quadro abaixo. desde então, esse número já é bem maior. 
Foram encontradas espécies ameaçadas de desaparecer da natureza, exóticas 
(que são originárias de outras áreas do planeta) e várias espécies que sabemos 
muito pouco e que, por isso, podem estar desaparecendo sem que nem saibamos 
disso!
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CURIOSIDADE: Lygophis 

d i l e p i s ,  e s p é c i e  d e  s e r p e n t e 
identificada na área durante o resgate 
de fauna no ano de 2019. Essa 
identificação representa o primeiro 
registro de distribuição geográfica no 
Estado de Alagoas.

Um estudo muito importante realizado na região buscou entender quais eram 
os ambientes mais importantes para se proteger as espécies. Esse estudo mostrou 
que os ambientes aquáticos – rios e lagoas, tanto naturais, quanto construídas pelo 
homem – e a mata nativa são os habitats críticos para a conservação das espécies 
na área de influência da Mina Serrote.

É importante lembrar que a região do estudo é uma das áreas menos 
desenvolvidas do Brasil – Alagoas foi estado que apresentou o menor Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Brasil em 2010. Craíbas é um 
município tipicamente rural, com quase 70% da sua população vivendo no campo. A 
origem desse município, que remonta aos anos de 1850, está ligada à história de 
Arapiraca, já que só deixou de fazer parte dessa cidade em 1982. Arapiraca, por sua 
vez, é a segunda maior cidade do Estado, só perdendo para a capital Maceió. Seu 
nome tem origem no nome de uma árvore muito comum na região, batizada pelos 
índios que viviam ali, mas que se sabe muito pouco sobre eles. Se tornou uma cidade 
em 1924. Ao contrário de Craíbas, apenas 15% da sua população está na zona rural.

São 14 comunidades localizadas na AID da Mina – Lagoa do Curupira, 
Curupira, Uruçu, Lagoa Torta, Baixa do Silva, Pau Ferro, Umbuzeiro, Torrões, Lagoa 
do Mel, Lagoa da Cruz e Pixilinga, em Craíbas, e Mundo Novo, Corredor e Itapicuru, 
em Arapiraca. Ainda é importante lembrar que Alagoas é o Estado que abrigou a luta 
de Zumbi do Palmares – Palmares foi o maior quilombo do tempo da escravidão no 
Brasil e que, por isso, possui sua história muito influenciada pelas comunidades que 
restaram deste e de outros quilombos. Assim, duas comunidades remanescentes de 
quilombos são encontradas na área de influência da Mina, Pau d’Arco e Carrasco, 
ambas em Arapiraca. Carrasco, localizada a menos de 5km da Mina Serrote, está 
sendo alvo de estudo específico, como mandam as leis do Brasil, em se tratando de 
povos tradicionais – como são classificados os quilombolas.
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Carrasco é uma comunidade com quase 300 habitantes, descendentes de 
pessoas escravizadas da capitã Antônia Rosa, que deixou as terras como herança 
para seus ‘‘escravos’’ . A história da comunidade é retratada no livro “História do 
Carrasco: Uma Comunidade de Remanescente Negro” (sem data) escrito pela 
presidente da Associação de Desenvolvimento da Comunidade Remanescente 
de Quilombo do Carrasco, Genilda Maria Queiroz Silva. O livro foi um compilado 
da história contada pelos mais velhos, muitos já falecidos. Assim como a maior 
parte das comunidades tradicionais, hoje são observadas mudanças na 
organização social e territorial da comunidade. Essas mudanças são 
acompanhadas por conflitos, especialmente com as “pessoas de fora” que foram 
morar no local. Algumas vezes, os “de fora” casam-se com quilombolas, ou 
adquirem terras dos herdeiros, o que reforça a necessidade de oficialização do 
quilombo, o que ainda não ocorreu.

A área de influência da Mina Serrote é uma região bastante carente, com 
uma baixa renda por pessoa, obtida principalmente com o plantio e venda do fumo 
– que passa por um processo bastante artesanal de secagem e enrolamento, 
formando ‘‘cordas’’ que são comercializadas. As aposentadorias e bolsas 
oferecidas pelo Governo são importantes fontes de renda para essas 
comunidades. A MVV entende as fragilidades e vulnerabilidades sociais dessa 
região e busca cumprir todos os padrões definidos no Brasil e no mundo, para que 
ninguém saia prejudicado. Esse cumprimento não depende da formação das 
pessoas ou da sua escolaridade, mas é parte da cultura da empresa, que entende 
e respeita os Direitos Humanos.

A maior parte das pessoas tem pouco tempo de estudo e só é possível fazer 
faculdade em Arapiraca. Existem alguns postos de saúde nas comunidades, bem 
como escolas para as crianças pequenas. Existem sistemas de transporte para os 
centros das cidades. Os serviços de saúde, educação e transporte são avaliados 
como bons ou regulares pela maior parte das pessoas  residentes nas 
comunidades de Craíbas e Arapiraca. Outra coisa que os habitantes 
compartilham é que eles acham o mercado de trabalho bom ou regular. O 
comércio é pequeno, basicamente algumas vendas (quitandas), ausentes em 
algumas comunidades. Outro item carente é espaço para lazer e recreação. Em 
todas as comunidades, o maior costume são as festas religiosas nas igrejas, além 
de alguns campos de futebol para campeonatos locais.

Quase todas as casas são abastecidas com água proveniente das 
empresas estatais ou por caminhões-pipa. Isso porque todos os rios da região são 
temporários, ficando secos em alguns períodos do ano. Além disso, a qualidade 
da água não é boa para consumo, pois apresenta água turva e muitos sais – o 
nome do riacho Salgado diz muito sobre isso, né? Esse riacho é afluente do rio 
Traipu, e nasce próximo ao Canaã, povoado de Arapiraca, com cerca de 24 km de 
extensão. Por causa da falta d’água, vários açudes foram construídos na região, 
para fornecer água para as plantas cultivadas e as criações. Nas épocas de seca, 
entra em ação o “Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência 
com o Semiárido - Cisternas Rurais”. Neste programa, um caminhão-pipa do 
Governo abastece as cisternas comunitárias do povoado.
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Por causa da grande importância das pessoas para a MVV e a fragilidade 
da região de interesse, a MVV executa uma série de ações para garantir que está 
atenta aos anseios das pessoas. Uma importante ação é o “Engajamento de 
Stakeholders”, que é um nome chique para falar que as pessoas mais importantes 
e interessadas pelo empreendimento são trazidas para acompanhar de perto 
todos os processos e atividades realizadas. A MVV identificou 60 pessoas 
principais, entre lideranças das comunidades, presidentes dos sindicatos, 
diretores de empresas relevantes, políticos e promotores de justiça.

Dentro desse processo, a MVV criou um sistema de comunicação sempre 
aberto ao público, que não é preciso se identificar ao fazer uma reclamação, 
sugestão ou elogio. A empresa mantém o canal direto Fale Conosco – importante 
veículo de comunicação, que conta com contato via e-mail (faleconosco@vale-
verde.com), formulário no site do MVV, mensagens de texto via celular (SMS) ou 
aplicativo WhatsApp através do número +55 (82) 9.8189-6016.
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Além desses canais de comunicação, a MVV realiza os diálogos sociais 
frequentemente. É importante que você sempre participe deles e que convide 
seus vizinhos, amigos e conhecidos para participar também! Quanto mais gente 
participar, mais a comunidade irá conhecer todas as ações realizadas pela MVV e 
tudo o que a empresa tem feito para mitigar os impactos.

Muito bom, muito bem! Falta agora juntar essas duas pecinhas e entender 
como a Mina Serrote vai impactar as pessoas e o meio ambiente! Lembrando que 
impactos podem ser tanto negativos, quanto positivos.

Um projeto de mineração é dividido em quatro 
fases: Planejamento, Implantação, Operação e 
Fechamento. Nesse trabalho, estamos falando 
apenas da fase atual, que é a de Operação, já 
que as fases de Planejamento e Implantação já 
passaram e a de Fechamento está beeeeem 
longe ainda...

Você sabia?

Primeiro, vamos listar quais são as atividades da Mina Serrote que têm 
potencial para causar impactos ao meio ambiente e à vida das pessoas.

30

faleconosco@vale-verde.com



31

Agreste, a água.
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Os Impactos

Pronto! Agora vamos, finalmente, para a análise das alterações – ou os 
impactos, tanto faz – que a operação da Mina Serrote poderia causar ou está 
causando sobre as pessoas; as plantas e os animais; e o ar, a terra e as águas. 
Você também vai conhecer como a comunidade percebe esse impacto e o que a 
MVV está fazendo ou vai fazer para reduzir, mitigar, compensar ou recuperar, se 
for um impacto negativo, ou potencializar – aumentar seus efeitos – se for um 
impacto positivo.

Para isso, nós preparamos alguns esquemas. Eles colocam, em uma 
sequência, o impacto causado, sobre quem ele está atuando (sobre as pessoas, 
sobre as plantas e os animais) e se ele é direto – fruto da ação da empresa. Por 
exemplo, vamos pensar no impacto ‘‘Aumento do Barulho’’. Ele é causado, 
diretamente, pela atividade das máquinas, pelos desmontes controlados de 
rochas, pelo trânsito de caminhões... E, de forma indireta, esse aumento do 
barulho leva a uma perturbação das pessoas que moram perto da mina. Desse 
impacto, podem surgir outros impactos indiretos. 

Bem, no mesmo esquema, nós também apresentamos o porquê esse 
impacto é importante no local, ou seja, quais as características da região fazem 
com que esse impacto seja mais ou menos importante. Vamos voltar ao impacto 
do ‘‘Aumento do Barulho’’. Suponha que, na região onde o empreendimento vai 
ser implantado, as comunidades estão bem longe dele. Nesse caso, esse impacto 
será pouco relevante. Assim, é legal perceber que a análise de impacto é bem 
específica e está relacionada ao empreendimento avaliado e à região onde está 
inserido.

O primeiro esquema que apresentamos é apenas para vocês verem onde 
cada uma das informações são apresentadas. Aí, a partir do segundo, já é pra 
valer, e aí você vai conhecer os 31 impactos identificados para o projeto, que 
constam na íntegra no ESIA.
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Serviços Ecossistêmicos

E o que são esses serviços
ecossistêmicos?

Exatamente!!! A natureza, por si só, apenas por 
existir, provê uma série de benefícios aos seres 
humanos!

Então você esta falando que a
natureza trabalha para mim?

Vamos dar um exemplo? De onde vem o ar que você respira? Sim, a natureza 
o produz, e de graça! E os frutos que vamos à mata coletar para nos alimentar? 
Quem os faz crescer? A natureza! E quem produz belas paisagens para que 
fiquemos admirando, senão a Mãe Natureza? Pois é... às vezes, nem percebemos o 
quanto a natureza trabalha, naturalmente... e o tanto de coisas que podemos 
aproveitar desse trabalho.

Então, voltando: a MVV está entre as primeiras mineradoras no Brasil a levar 
em consideração os impactos que suas operações vão causar sobre os serviços 
ecossistêmicos, propondo medidas de mitigação. Legal, né? Ah, os serviços 
ecossistêmicos também foram validados pelas pessoas que moram na região, que 
apontaram quais existiam lá, quais não, e se estavam percebendo alterações nesses 
serviços. Todas essas informações são apresentadas nos esquemas a seguir.

Ah! Uma coisa bem legal! A MVV é uma das primeiras mineradoras do Brasil 
a levar em conta um conceito muito importante na sua análise de impacto: os 
serviços ecossistêmicos!

São serviços que a natureza provê para as 
pessoas, apenas por estarem ali presentes.
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Pronto! Agora estamos quase no fim da nossa jornada. O mais importante é 
que vocês tenham percebido que não há nenhum impacto previsto que não esteja 
sendo acompanhado de perto pela MVV. As ações de mitigação já começaram, e 
vocês verão equipe diversas de profissionais na região. É importante que, sempre 
que forem abordados, passem as informações mais corretas e precisas que 
puderem, para ajudar a MVV a entender os problemas que talvez vocês estejam 
vivendo por causa da operação da mina, e encontrar soluções para eles.
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Vamos continuar?

Outros empreendimentos na região e como eles 
interagem entre si

Sabemos que não vivemos em uma bolha, não é? Interagimos 
constantemente com as pessoas à nossa volta e com o meio ambiente.

A Mina o Serrote também não existe sozinha no ambiente em que está. Isso 
quer dizer que as alterações que ela poderia causar, tanto as positivas, quanto as 
negativas, interagem com outras atividades humanas que ocorrem no território. 

Por isso, é importante fazer uma análise a partir de um nome muito chique: 
análise de impactos cumulativos e sinérgicos.
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Essa também é uma novidade da Mina Serrote. Poucos empreendimentos 
no Brasil fazem esse tipo de análise, especialmente porque a legislação brasileira 
ainda não obriga. A MVV está fazendo para poder atender aos Princípios do 
Equador, que, em muitos aspectos, são bem mais rigorosos que as leis do Brasil.

Mas qual a importância dessa análise?

Ora, não seria correto culpar um único empreendimento por todos os 
problemas ambientais existentes na região? Então, é preciso entender tudo o que 
está acontecendo no território, quais são as atividades humanas na área e quais 
são os impactos de cada uma delas. 

Portanto, vamos por partes: quais atividades humanas existem ou estão 
previstas para a região? 

Bem, além da Mina Serrote, há outra mina de cobre prevista para a região 
entre Craíbas e Igaci, o Projeto Caboclo, que está só a 11 km de distância da MVV. 
Ele, o Cabolco, vai ser praticamente igual ao Projeto Serrote, só que não vai ter 
Plantas de Beneficiamento – vai usar as que já existem na Mina Serrote, que 
conseguem atender à produção das duas. 

Há também a Linha de Transmissão que foi construída especialmente para 
atender a Mina Serrote, lembra-se? E, por último, a região da mina está cercada 
por atividades de agricultura e pecuária, desenvolvida pelos moradores locais, e 
que já foi responsável por mudar as características ambientais de forma 
importante.

Assim, os impactos de todas essas atividades foram avaliados e foi 
utilizado um valor numérico para dar pesos diferentes a cada um dos impactos, de 
cada uma das atividades. Esse valor foi baseado em 10 características do 
impacto. Também foi levado em consideração a área de abrangência desses 
impactos.

No final, esses valores foram avaliados em um programa de computador 
especialmente desenvolvido para trabalhar com as duas informações ao mesmo 
tempo: o peso de cada impacto, e a área em que esse impacto ocorre.

Assim, foi possível criar uma imagem única, que representava, na área de 
estudo, onde os impactos eram mais importantes.
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O que nós podemos perceber é que o município de Craíbas é e será o mais 
afetado, quando analisamos de forma conjunta os empreendimentos, seja pelos 
impactos negativos, mais concentrados em volta dos empreendimentos, quanto 
pelos positivos.

E o que fazer agora?

Bem, agora é trabalhar em conjunto. Quase todos os empreendimentos 
analisados são da MVV. Assim, fica mais fácil fazer a gestão integrada, ou seja, 
unir os monitoramentos, definir áreas e coleta de dados que sejam capazes de 
entender o problema de forma mais ampla, e assim propor medidas adequadas 
para reduzir a ação daqueles impactos.

É importante entender que cada município afetado – Craíbas, Igaci e 
Arapiraca – tem diferentes capacidades de reagir aos impactos dos 
empreendimentos. Por outro lado, a implantação de uma mina agora, já em 
operação, poderá facilitar o entendimento dos problemas da instalação da 
segunda, pois é possível repetir o que deu certo e melhorar onde existe espaço 
para isso.

Esses estudos deverão ser atualizados de tempos em tempos – nós 
sugerimos de cinco em cinco anos –, pois as condições locais mudam, novos 
empreendimentos podem chegar e o cenário, como um todo, vai mudar.
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Pronto para
o último passo?

ÚLTIMAS PALAVRAS

Chegamos ao fim da nossa jornada pela Mina Serrote. Esperamos que 
você tenha gostado, que tenha aprendido um pouco mais não só sobre a mina em 
si e seu funcionamento, mas também sobre como os empreendimentos – como a 
mineração – conseguem o direito de explorar a natureza, mas de forma 
consciente e preocupada em diminuir os efeitos das suas atividades.

É importante observar que a MVV foi pioneira em muitas coisas nesse 
projeto e que ele é sempre contínuo. Ele é baseado no que conhecemos até 
agora, mas a coleta constante de informações e a evolução natural do 
conhecimento humano pode fazer com que as análises percam seu valor com o 
tempo e, por isso, esse trabalho deve ser atualizado periodicamente.

 

Nos vemos em breve novamente!

Então, é isso.
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