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Vale elimina mais três estruturas a montante e completa 
40% do seu Programa de Descaracterização 
 
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2022 - A Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia") informa que concluiu 
as obras de descaracterização de mais três estruturas a montante, o Dique Auxiliar da Barragem 5, 
na Mina Águas Claras, em Nova Lima (MG), o Dique 3 do Sistema Pontal, na Mina Cauê e a barragem 
Ipoema, na Mina do Meio, ambos em Itabira (MG)1.  
 
Com isso, a Companhia eliminou 40% das estruturas previstas no Programa de Descaracterização. 
Ao todo, a Vale eliminou 12 estruturas desde 2019, sendo cinco em 2022.  
 
As atividades de engenharia, ações preliminares ou obras já estão em andamento para todas as 
demais estruturas que fazem parte do Programa de Descaracterização. O cronograma completo e 
mais informações sobre o programa estão disponíveis em www.vale.com/esg.   
 
 

Gustavo Duarte Pimenta 

Diretor Executivo de Relações com Investidores 

 

 
 

 
Para mais informações, contatar: 

Vale.RI@vale.com 
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com 

Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com 
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com 

 
 

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações 
quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser 
corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia 
global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e 
(e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que pos sam originar 
resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S. 
Securities and Exchange Commission – SEC em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no 
Relatório Anual - Form 20F da Vale.   

 
1
 A Vale seguirá com a formalização da descaracterização nos órgãos públicos competentes, que avaliam as barragens a 

montante da Companhia de forma técnica e independente.  

 

http://www.vale.com/esg

