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Como prestadora de serviços responsável para a indústria de perfuração mineral com 
operações globais, a Major Drilling está comprometida em implementar altos padrões 
de desempenho ambiental em todas as nossas operações.  

Contexto e responsabilidade final: na indústria de mineração, geralmente são os 
proprietários e operadores de minas os responsáveis pela gestão e proteção da 
biodiversidade, pois são eles que possuem ou controlam a terra e/ou têm as licenças 
relevantes para operar na terra onde a Major Drilling realiza seus serviços. Desse 
modo, são os proprietários e operadores de minas, particularmente aqueles com 
operações em ou perto de áreas ecologicamente sensíveis, que estão principalmente 
expostos aos riscos de perda de biodiversidade e que têm obrigações significativas de 
recuperação e remediação. O desenvolvimento de estradas e o acesso ao local 
também são geralmente realizados pelos proprietários e operadores de minas dentro 
do escopo de suas políticas e licenças ambientais e quaisquer outros requisitos 
regulatórios. Como contratante de serviços de perfuração para esses clientes de 
mineração, a Major Drilling envia suas equipes e plataformas de perfuração para os 
locais de projeto de nossos clientes para realizar serviços de perfuração específicos de 
acordo com os requisitos do programa de perfuração do cliente, incluindo quaisquer 
medidas de gestão de perda de biodiversidade adotadas por eles. 

Nosso compromisso: comprometemo-nos a seguir os requisitos e políticas 
ambientais específicos de nossos clientes em cada um de seus locais específicos onde 
operamos em todo o mundo, ao mesmo tempo em que cumprimos nossas próprias 
políticas ambientais internas, bem como as leis e regulamentos relevantes do país 
anfitrião e/ou as práticas recomendadas do setor onde falta o primeiro. Assim que um 
projeto for concedido por um cliente, iremos indagar sobre possíveis preocupações 
com a biodiversidade e sensibilidades de nota no local de trabalho ou próximo a ele.  

Estamos comprometidos em minimizar e mitigar o impacto ambiental de nossas 
operações de perfuração e em trabalhar em conformidade e apoiar os planos e políticas 
de gestão de biodiversidade de nossos clientes e qualquer um de seus planos de ação 
de biodiversidade específicos do local.  
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