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Obras de eliminação de
estruturas a montante:
mais segurança para as
comunidades
Descaracterização de barragem é o processo que
elimina as características ou função da estrutura de
reter rejeitos e água, além de reincorporá-la ao relevo e
ao meio ambiente. As obras nas barragens a montante
são uma exigência legal e trazem mais segurança para
as comunidades e operações da empresa.
Em Itabira, a primeira estrutura a ser eliminada foi o
dique Rio de Peixe em 2020. Em 2021, as atividades
serão direcionadas para os diques da Barragem
Pontal. Esse processo terá duas etapas. A primeira, já
em execução, compreende o reforço dos diques 2 finalizado em março -, 3 e 4, a descaracterização do
dique 5 e a construção de uma contenção na lagoa
Coqueirinho, em área operacional da Vale.
A segunda etapa, ainda em estudo, prevê a
descaracterização dos outros diques da Barragem

Foto do dique Rio de Peixe após a conclusão da descaracterização

Saiba mais

Pontal: Minervino e Cordão Nova Vista, e a construção
de uma segunda contenção. Para esta fase, visando à
segurança dos moradores, está sendo considerada a
remoção parcial de pessoas e imóveis nos bairros Bela
Vista e Nova Vista. As ações serão definidas conforme
resultados dos estudos, sempre considerando o menor
impacto possível para as comunidades.
Ficou com dúvidas? Entre em contato com a equipe
de relacionamento com a comunidade pelo número
0800 031 6010 ou pelo duvidas.barragens.itabira@
vale.com. Acesse vale.com/Itabira e saiba mais.

Controles ambientais
Para reduzir os possíveis impactos gerados pelas obras de
descaracterização, preservar a saúde dos empregados,
moradores e do meio ambiente, estabelecemos
medidas rígidas de controle de indicadores ambientais.
O monitoramento consiste na medição dos ruídos, das
vibrações e da qualidade ar, para que não ultrapassem
as normas ambientais permitidas. Estas medições são
realizadas por equipamentos especializados.
“Estamos estudando todas as formas de reduzir os impactos
das obras para a comunidade. O monitoramento garante
o controle da qualidade do ar, do ruído e da vibração e as

passagens alternativas que construímos evitam o trânsito
de caminhões e equipamentos pesados nas vias da cidade.”
Quintiliano Guerra, gerente de Geotecnia em Itabira.
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Juntos, podemos prevenir
queimadas e incêndios

Nesta época do ano, quando o tempo seco
predomina no inverno, podem ocorrer
queimadas. Esse é um problema que
prejudica o meio ambiente, a fauna e a
flora e ameaça a segurança e saúde das
pessoas. Para ajudar na conscientização do
combate às queimadas, a Vale realiza sua
campanha anual em mais de 30 localidades
de Minas Gerais, durante os meses de junho,
julho e agosto.
A campanha reforça a importância da
participação de todos na prevenção! Jamais
coloque fogo em terrenos, pastos, lixos e quintais,
nem jogue fósforos e cigarros acesos na mata.
Com fogo não se brinca nem no papel!

Juntos contra a fome

A pandemia de Covid-19 intensificou o número de
pessoas em situação de insegurança alimentar grave
no Brasil. Atenta a este cenário, a Vale uniu esforços com
parceiros comprometidos para doar mais de um milhão
de cestas básicas por todo o país.
Por meio da Rede Voluntária Vale, também
mobilizamos pessoas interessadas em se unir à
causa: para cada um real doado pelo site da Rede
Voluntária, fizemos uma doação de dez reais. Com
sua ajuda, nossa meta foi atingida e conseguimos
arrecadar R$ 200 mil em doações. O valor
total entre arrecadação e aporte da Vale foi de R$
2,2 milhões, que serão revertidos em cestas básicas.

Acompanhe o que estamos
fazendo por Minas Gerais
O Balanço V+ traz detalhes sobre as principais iniciativas da Vale em Minas Gerais.
Nesta edição, você vai saber mais sobre as ações sociais, ambientais, de segurança de
barragens e reparação que realizamos no primeiro semestre de 2021.
Para conferir, acesse o Balanço V+ no vale.com/mg ou vale.com/minasgerais.
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