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Salinas, 20 de Junho de 2019

Montes ctaros _ Minas Gerais RecebiCc . ,: 
.

Visto _".ra_

ASSUNTO; RECURSO DA DECISÃO DO INDEFERIMENTO,

PROCESSO pA COpAM N" 143412003 /006/ZO!9.

LllL tl lrtq

* jtl-elze-

MINERAÇAO SALINAS rMpORtAÇÀO U EXpORT.{ÇÂO r,TDÀ, inscrita oo
CNPJ,/MF sob n" 42.794 263100ol-60, com sede na Fazenda piniaozeiro, sln Zona
Rural Münrcipio de Salinas - Minas Gerais_. neste ato representada pelo seu bastalte
procuradorResponsável Iécmco, Amaldo do NascimenÍo Vieira. Geólogo CREA_
10614/D, com endereço nâ Av Antonio Cartos,6l0 BatrÍo São Geraldo _ SalinasMG,
fundamenlado no AÍigo 44 do Decreto 4j3B32O1B (Art. 44. O recuÍso deverá se.
interposto no p.azo dê tÍinta dias, contâdos da data da publicâção ds decisâo
impugnada, por mêio de requerimento escrito e Íundamentado, facullrndo_se ao
recoEente a juntada dê documentos quê considerar convenientês), aprcsênta_lhe os
documentos e provas atendendo os itens abordados como informaçóes Íaltante no referido
processo de LAS/RÁS:

CAR - MG 315700t679'1 .ED2Â 8152.4D42 BSFO OgEF.FSE2.S6O9 _ Matrícutas
.n"s 7.853 - 5.406 - 10.073 - CorÍêspondêntes a área total da Fazênda pinhaozeiro
de pÍopriedadê da Minêração Salinas;
Matrícula n' 7 853 - Área de 18,95 há Reserva Legal 3.8há
Matriculas n"s. 5.406 - 'lO.O73 Área lotat de 27,35 há _ Reserva Legat de S,4j
há, implantâda;
Declaraçáo do Engenheiro de lúinas, Íesponsávet LavÍa pelo empreendimento.
demonstaado que náo oconeÉ supressão e ressaltando que venha tef necessidade
terá responsabilidade de solicitar a licença e autorizaçáo ambiental;
FCE com cáÍêteÍüaÉo do empreendimento dentÍo dos cr érios locacionais de
ênquadrâmento 'LocalizaÉo previste em áÍêa de alto ou muato alto grau dê
potencialidade de ocoÍrência de cavidadês,,
RAS com as devidas aheraçóes e dêntro dos padróesexigidos pelo órgâo âmbientât;
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Mediante o exposto e os documentos apresentados solicitamos o

atendimento do nosso recurso e que seja deferido o LAS/RAS ob.ietivando

a empresa a continuidade dos trabalhos.

Atenciosame

AÍía Nasc to Vieira

Responsável Técnico - Geólogo CREÂ I06l,l/D

ANEXOS:

. a cópia dos atos constitutivos e suâ últrma alteração;

. ProcuraÉo outorgada ao Responsável Técnico;
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Planta ile Matrículas / Areas

Mat.:10.07i
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caixa Separâdore de ólm'1-vista tateral
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Base do compressor Diesel

Base doTanque de Combustível Diesel
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Drenagem EfêmeÍa

Ponto de captaÉo - Uso lnsignific€nte - Coordenadas: 1C" 6' 58.ilO6"S - 1? 1'
12-9534V.
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Reserváóno de 12 000 cada. usado a cada 15 dias

Reseívatório de 12.0000, usâdo a cáda pêríodo de 15 diâs
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ReseNalório de '12.0000, usâdo a cada periodo de 15 dias
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ReseÍvalóío de 12-0000, usado a c€da período de 15 dias
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FORI'.Ev

Reservatónos de '10 000, c€da Lltilizados para armazenamento de água do ponto de
c€ptaÉo para as máquinas de fio diamantado.
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Prlha de Rejeito - 2
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RELATORIO TÉCNICO ESPELEOLOGICO

MEIO FISICO

CARACTERTZ AÇ AO E S PEL T]OLOGICA

MTNERAÇÃO SALINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAçÃO
LTDA-ME

cNP J;42.7 94.263/000'l -60

FAZENDA PINHÃOZEIRO, MUNIGíPIO DE SALINAS-MG
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APRESENTAÇÂO

Este documento apresenta as infbrmações e os resultados dos Estudos do Meio

Físico, mais precisamente da Caracterização Espeleológica- realizada em campo e

da coleta de dados secundál'ros disponÍveis para composição do Estudo de

Ambientais cujo objetivo é a obtenção da licença ambiental. localizada no

municipio de Salinas, Minas Gerais.

Os estudos foram realizados, recentemente, em campo no aro de 2018. quando

cada equipe perconeu as áreas intema e extema da propriedade - Área

DiÍetamente Afetad4 Á.rea de Influência Direta e lndiÍeta - a fim de buscar,

analisar e diagnosticar os possiveis impactos que a atividade imprimiu e poderá

imprimir aos aspectos e compartimentos ambientais no Meio !'ísico, mais

precisamente dos Fatores Ambientais relacionados à Espeleologia.

Ao hnal do estudo são apresentadas e discutidas as suas conclusões, a flm de

pontuar mais praticamente o que a empresa Mineração Sahnas já executa em suas

atividades no estado de Minas Gerais, a fim de serem compatibilizadas as ações já

empreendidas pela empresa e o que discuttá como medidas condicionanres. para

todos os meios impactados.

PortaÍrto, é lmportante ressaltar que este documento busca de forma técnica e legal,

atender às exigências e necessidades econômica.s, sociais e ambientais quanto à

realizaçáo das atividades propostas pua a área em questão. por isso ressalta-se a

importância de seu deferimento junto a este óÍgão aÍnbiental.
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1. INTRODUÇÂO

Os rabalhos que buscam oferecer subsidios ao planejamento de ações que

tenham por base a promoção do desenvolvimento regional sustentável,

necessariamente devem levar em consideração a questão dos fatores ambientais

relacionados ao meio fisico, sendo. portanlo, indispensáveis as pesquisas que

analisem a geologia, a geomorfologia- as condições climáticas, os solos, as

bacias hidrográficas e o potencial espeleológico, ambos como unidade de

estudo.

Atualmente. sabe-se que cerca de 90% das cavemas reconhecidas em todo o

mundo desenvolvem-se em rochas carbonáticas No Brasil. no entanto, devido a

fatores ainda pouco conhecidos, mas seguramente envolvendo variáveis

geomorfológicas e climáticas, arenitos e quartzitos são também muito

susceptíveis a formação de cavemas.

Desta forma a CaÍacterização Espeleológica pertinente ao empreendimento

relacionado à explotação de rochas omamentais e feldspato. conforme portaria

de lavr4 publicada pelo Ministerio das Minas e Energi4 busca apresentar a

possivel existência de cavidades naturais e/ou indicios espeleológ.tcos na àrea

diretamente alêtada da propriedade. A seleção dessa abordagem j ustiÍl ca-se pela

necessidade de se avenguar a sustentabilidade do sistema e, em conjunto ao

diagnóstico ambiental. permitir a construção de um prognóstico dos impactos

aÍnbientais, confluindo para a proposição de medidas mitigadoras,

compensatórias e potencializadoras efetivas a cada realidade.
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2.INFORMAÇÔES GERAIS

2. I r DENTTFTCAçÀO DO EMPREENDI1DOR

Denominação MII{fRÁCÀO §{LAÁS IMPORT. E EXPORTACÁO LTDÀ

CNPJ

Endereço

42.794.26il0001-60

IIS ]RADAVICINAI- SAI,INÂ\ AA(iI IA RÍ )Á - KM T't

ESTRr\l )^ VTCTNAL. S,AItN^S^AGriÂD()A-i(M 1r. - Fazenda Plnhaozeiro

Municipio.iIJF Salinas, Minas Ge.ars, CEP: 19.560-000

Telefone (r8) 9 9974-0143

Categofla: Exploraçào Mineral

End Correspond
Saliq.-\{c ZslqBqslq P. t9.560-000

2,2 IDENTIFTCAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OBJETO DO
LICENCIAMENI'O

Denominação MINERACÀO SALINÂS IMPORT. E EX],oTTT C^O LII'A

rea Totâl (ha): l 46.370',7

Matricula 5406 Liwo 2-V - Ficha 79

Comarca Salinas, Minas Gerais

Cartóflo

Endereço

Caíório de Registro de lmóvers de Salinas - MG

Zona RuÍal

MunrcipiolUF Salinas, Mrías Gerais, CEP: 39 560-000

PropÍietário MINEÂÀCÂO SALINÀ§ IMFORT. E EXPORIÀ(AO LTDA

CNPJ 42194 263t0001-60 Pessoa Juridica

End. Correspond !sIIADAvtcÍN^L s^l.tNÀs a Â(rl ]^ BoA ru tx. - Fazenda Pinhaozeiro

Salinas-Mc Zona Rural, CEP; 39.560'000
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2 3 IDENl'ttICAÇÃo oos nr,spoNsÁvrrs pulo ESluDo AMBTENTAL

REQUERENTE Mineração Salinas lmportação e ExporteÉo Ltda-MÊ

CNPJ 42.794.263/0001-60

MUNrcíPro Salinas

ESTÂDO

LOCAL

ARÉA DO
CAMINHAMENTO

I Minas Gerais

18.95 ha

Fazenda Pinhãozeiro

RESPO vEts Marlysson dos Santos Bentes - Engenheiro de Min
' TÉcNrcos CRE-MG:225626/LP

Amaldo do Nascrmento Vierra - Gólogo - CREA-
10614tO

as -l

3. LocALlzAÇÀo Do EMPREENDIMENT'o
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Figura I Mapa de Locahzação do Empreendimento



A áÍea de estudo localiza-se no Vale do Jequitiúonha, na porção centro-leste do
estado de Minas Gerais, no município de Salinas, mais precisamente no local
denominado Fazenda Piúaozeiro, situada a 48 km da sede do municipio de Salrras,

no sentido Este.

O acesso a área e realizado a partiÍ da cidade de Belo Horizonte atraves da BR-040
e BR-135 até a cidade de Montes Claros. E a paÍtir de Montes Claros seguir o
seguinte roteiro:
Cidade de Montcs Claros - Salinas: Atraves de Rodovia asfaltada BR-251
percorre-se mais 220 km até a cidade de Salinas.

Salinas - Área de llstudo: Cídade de Salinas no sentido Este, atraves da antiga

rodovia Salinas/Pedra Azul, por um percurso de 30 km ate o Povoado de Nova
Fátima, em seguida à esquerda por I 8 km ate o Povoado do Pinhaozeiro, encontra-

se a área alvo deste requerimento.

Mapâ da Area de lnf,uênciâ- Fazendâ PinháozeiÍo

t.

a.cominêÍeislJ=ãi:ã

Figura 2: Loc€lÉaÉo da área de esludo, fonte: Google EaÍth Pro

COORDENADA CENTRAL DO EMPREENDIMENTO
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4. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

4. I Objetivo Geral

Verificar a possiyel existência de cavidades nah,uais e/ou indicios

espeleológicos nos hmites da Área Diretamente Afetada - ADA pelo

empreendimento de explotação de rochas omamentais e leldspato localizado na

Fazenda Pinhaozeiro, em Sahnas - MGj para compor o Estudo de Ambiental.

4.2 Objetivos Específi cos

. Elaborar relatório visando atender as diretrizes do CECAV, quanto

ao conhecimento e à presewação do patrimônio espeÍeológico

brasileko, e da SUPRAM, no âmbito do processo de licenciamento

ambiental.

. Realizar a prospecção espeleológica no limite da tazenda, dando

ênfase à ADA e à área contida num buffer de 250 m de raio a panir

da ADA.

. CaÍacterizar a área sob o aspecto geológico-geomorfológico, cont

base em dados secundários, para substdiar a análise espeleológica e

de potencial paÍa a oconência de cavidades naturais subterrâneas.

4.3 JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS

Considerando a importância do Estudo do Meio Físrco, mais precisamente

o Estudo Relacionado à Caracterização Espeleológic4 este trabalho

justifica-se pela necessidade de se atestar a possibilidade de ocorrência de

cavidades naturais e/ou indícios espeleológicos na área do

empreendimento, paÍa em círso de ocorrência. pÍopor a elaboração de

estudos complementaÍes visando o levantamento e a preservação do

patrimônio espeleológrco. Tudo isso busca a Íinalidade de se construir um

prognóstico dos impactos ambientais, confluindo para a proposição de

medidas mrtigadoras, compensatórias e potencializadoras efetivas â cada

realidade.

8



5. METODOLOGIA GERAL

A Caracterizaçâo Espeleológica está intimamente relacionada ao íspecto

geológico- geomorfológico e aos tipos de vegetação existentes na áre4 suas

extensões, localizações e estado de conseruação. PortaÍrto. este levantamento foi

efetuado de acordo com a legislação vigente

5.I ÁREAS DE TNFLTIÊNCIA PARA o MEIo FÍSICo

Area de influência de um empreendimento e a área geográfica a ser diÍeta ou

indiretaÍnente afetada pelos impactos ambientais decorÍentes do

empÍeendimento. Visando a uma melhor abordagem e compreensão dos

impactos ambientais, a Área de Influência Direta quanto ao Meio Fisico (AlD-

MF) foi delimitada pelas áÍeas de vegetação nativa existentes dentro da Fazenda

Piúaozeiro.

Mapa da Área de lnfluência- Fazênda Pinháozeiro

(11

2êominêreis
YÉ4bT-LD

Figura 3 - Area de lnfluência para o Meio Físico.

5.2 ÁREA DE ESTUDO
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O levantamento dos dados primiirios patra a CaÍaclenzação Espeleológica foi



2L-

realizado principalmente na Area Diretamenle Afetada 14114 - MF) e na área

contida num bufÍbr de 250 m de raio a partir da ADA - MF (FiguÍa 03). Deste

modo, foram percorridas parte das áreas de Reserva Legal. Áreas de Preservação

Permanente e área de exploraçào de rocha omamental. Cabe destacar que os

pontos arnostrais Íet'eÍentes aos estudos geológicos foram utilizados como

referência complementar.

A F azenda Pianhozeiro, com área lotal de 46,3707, situada no municipio de

Salinas. no estado de Minas Gerais, na bacia hidrográfica do Rio Jequitinionha-

está inclusa no dominio de transição entre o Bioma Cerrado e o Bioma Mata

Atlântica. A altitude media da região está em tomo de 750 m e a configtração

termica mostÍa uma temperatura média anual de 25.8'C. A precipitação media é

de aproximadamente 820 mm anuais. Dos solos existentes na propriedade, os

Latossolos ocupzrm a maior parte da lazenda e os Argissolos constituem a

segunda maior área.

A seguir são descritos os pontos de arnostragem geológica e a área de

estudo (Tabela 0l e Figura 03).

l-abela 0l: Pontos de amosfagem geológ1ca (Ponros de Controle) Fazenda

PianhozerÍo

23L 817t29.05 8216232.09 Areá de ExplotaÉo R. Ommental

23L 817884,85 82t6205,72 rea de Explotaçâo R. Oínamental

23L a177 59.20 82161.r3,73 de Explotação R. Ornamental

23 L ati1zs.28 82 t6076.21 AP? -

24L 8179 t5.55 a2159',7 t.69 reâ dê Explotação R- Ornamental

24L 817871. t5 8215929.23 dê Explofação R. OÍnamental

23L 817876.00 82t5929.00 de Explotação R- Ornemental

23L 817979.t0 82 t6057.09 Areâ de Vegetaçào Nariva

23L 811916.21 82 t625ó-50 de vegetação Natrva

23L 818136.06 82 r6 r82,07 rea de Vegetação Nativã

ll 23L 8t8262.48 82 t6284.50 de Resewa Legal

t2 23L 81t07i.04 821651r 12 de Paslagem e Ca-rnpo

l3 23 L 8I7895.73 8216577.82 de Vegetâçâo Natrva

t4 81824 t.98 82 tó650,76

l5

4

5

6

7

8

9

10

LatíndeZ,otw Loogilrílc

23 L i 8t8436.05

lÁrea dê Pestagem e campo

8ztó4lo.q6-F'." dê Pastâgem e campo

t6 23 1 ;8r8os+.++ , 8216311.',t',7 ço Rochoao

70
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t7 23L 8 t8t 85,55 ', a216132-20 iÁÍcâ de Ganmpo Abandonado

l8 231 817939.08 '8215662,88 ll\.íaciço Rochoso

t9 23 L 8l?829.05 a2rc232.09 lÁrea de PastaSon e Campo

Flgura 4 - Pontos visitados e amostrados na área de estudo

5.3 COI,ETA DE DADOS

O esforço aplicado numa prospecção espeleológica e muito grande e por isso, o

planejamento e fundamental paÍa que os caÍninhamentos tenham foco nas áreas

de real interesse, já que existem locais prováveis e locais totalmente improváveis

paÍa se encontraÍ uma cavidade. Rubbioli (s.d.) destaca que o planejamento por

meio da análise de material canográfico e imagens de satélite é um metodo

bastante útil e eÍiciente em uma primeira avaliação do potencial espeleológico

de uma região e na identificaçâo das feiçôes mais notáveis. Baseando-se nisso, a

metodologia para pÍospecção espeleológica foi dividida e realizada em três

etapas, sendo elas:

Primeira Etapa - Planejamento: Levantamento de dados bibliográficos e

I

2,eominereis
lllE^o.E5ZrúEfô4Prô-!
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cartográficos sobre a região- paÍa subsldiar o trabalho de campo e a elaboraçào

do relatório tecnico Foram efehradas buscas em balcos de dados oficiais. tais

como CECAV - Centro Nacional de Pesquisa e Conservaçào de Cavemas, da

SBE - Sociedade Brasileira de Espeleologia e do SISEMA/MG - Sistema

Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. Nesta etapa- buscou-se o

entendimento de litologias. o conhecimento da geologia e geomorfologia local. a

averiguação de ocorrências espeleológicas já cadastradas no Cadasúo Nacional

de lnformações F.spelcológicas (CANIE, 2018) e/ou Cadastro Nacional de

Cavemas do Brasrl (CNC, 2018) e a definição do grau de potencial

espeleológico, indicado no Sistema de lnfraestrutuÍa de Dados Espaciais do

SISEMA/MG (IDE SISEMA / CECAV-2012). Realizou-se ainda a aniílise de

imagens de satelite disponíveis na plataforma Google Earth. com a finalidade de

identiÍicação das áreas de interesse e das feições mais notáveis, tais como

dolinas, sumidouros e grandes afloraÍnentos.

Segunda Etapa Coleta de Dados Primários: Os dados primarios foram

coletados mediante utllizaçào do Metodo de Caminhamentos Foi realizada uma

campanha de campo no mês dejunho de 20t8 e levantamentos pontuais no ano

de e 2018. Para viabrlizar a realização da coleta de dados. forarn utilizados os

pontos amostrais do levantamento dos dados do meio fisico (geologia,

geomorfologi4 pedologia. etc.) como pontos de controle do caminhamento. A

prospecção foi realizada por uma dupla de profissionais e para tanto. foram

utilizados um automóvel e uma motocicleta para o deslocamento da equipe,

sendo paÍte do caminhamento cumprido nestes veículos e paíe a pe (locais de

dificil acesso. áreas com vegetação fechada ou pontos indicados para

adensamento). O esforço médio de tempo aplicado é de aproximadamente 8

horas/dia. A densidade da malha de prospecção a ser adotada foi definida

conforme o polenclal espeleológico da área de estudo. PaÍa o Íegistro dos

caminhamentos foram utilizados 2 aparelhos de GPS da marca GARMIN do

modelo GPSmap 64sc aferidos no DATIJM WGS 84 / SIRGAS 2000. Tambem

foram utilizadas câmeras digitais para o registro fotogriifico.
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'ferceira Etapa Trabalhos de Escntório e Análise dos Dados. Os dados

coletados em campo e na pesquisa bibliográfica foram trabalhados gerando

figuras e mapas. Após aná[ise e organização dos dados elaborou-se o relatório

l'inal contendo os resultados sinteticos das campanhas de campo.

6. RESULTADOS E DISCUSSAO

6,I ASPECTOS GERÁIS

A Fazenda Pinhaozeiro. situada no municípto de Salinas. no estado de Minas

Gerais. na bacia hidrográfica do Jequitinhonha- está inclusa no dominio de

transição entre o Bioma Cenado e o Bioma Mata Atlântica. Tal propriedade

possui uma áÍea total de 18,95 hectares dos quais 3,79 ha são constituidos por

ReseÍva Legal, APP e outras iáreas. correspondendo a 12,38% da propriedade A

Área Diretamente Afetada - ADA é determrnada pela área de ou 22.1% da

propriedade. A faixa de entomo de 100 metros possui uma iírea de 11,75

hectares.

Na area especíÍica do empreendimento, os fundos dos vales e as vertentes estão

preservadas- sendo mais determinante as áreas que possuem maciço de rochas

aflorantes para a especifica atividade de explotaçâo de rocha omamental.

6.2 ASPECTOS DA GEOLOCIA

A regiâo de Salinas situa-se no domínio da faixa móvel que dehne o

limite oriental do Cráton do São Francisco, no Estado de Mrnas Gerais. ou seja,

encontra-se. em termos geotectônicos, na zona conhecida como Fatxa de

Dobrarnentos Araçuaí (Brasiliano Panafricano), conforme pode ser veriÍicado

na Figura 05. A caracterização da Faixa como orógeno foi realizada por

Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) e Pedrosa-Soares et al.

(2001b)

I
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Mapa Geológico Regional

I"rgura 05. Orógeno AraçuaÍ (na concepção de Pedrosa Soares et al ,2001). com
representaçâo das unidades maioÍes, pnncipais estÍuturas e destaque para a área de

ocorrência da F'ormaÇão Salinas (retiÍado de Santos,2007).

Segundo o CPRM (2003), contendo modrficações apÍesentadas poÍ Heineck et

al. (2003) e Souza et â1. (2002), na regiâo do municipio as unidades do

Neoproterozóico são Íepresentadas pelas rochas da Formação Salinas e pelas

seqüências do Grupo Macaúbas. No Paleozóico. pelo granitóide pós-colisional,

Água Bo4 granitóide tardi a pós-colisional Medina-Maristela e o granitóide Sin

a tardicolisional. Pajeú. Relacionadas aos tempos cenozóicos são diferenciados

na região dois grandes coniuntos de sedimentos; Coberturas Detríticas (Ndl) e

Depósitos Aluvionares (Na4).

A Fazenda Pinhaozeiro envolve uma área de 46,3707 hectares, mas apesar dessa

pequena dimensão e em função de seu posicionamento espacial, observa-se in

loco, apenas uma unidade geológic_a- correlacionada a Formação Salinas. Tal

unidade foi mapeada no perimetÍo da propriedade e no seu entomo imediato,

conforme apontado no mapa geológico representado na Figura 0ó.
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GEOLOGIA LOCAL

Figura 06 - Mapa Ceológico Local

GEOLOG]A LOCAL

O local de mteÍesse está localizado no norte do eslado de Minas Gerais e situada na

Folha Salinas (SE-23-X-B-lll. CaÍa do Brasil. escala 1:100.000), posicionada na

latitude ló'06'53.56 S e longitude 42'01'41.58W, é pafie integÍanle do PÍoieto

Esprúaço que resultou no mapeaÍnento geológico de 68.000 km'? tla região da Serra

do Espinhaço em Minas Gerars, totalizando vinte e três folhas na escala l:100.000. A

Íblha localiza-se no Planalto do Jequitinhonha, dominio geomorfológico que se

estende a leste da Serra do Espinhaço Setentrional.

Os corpos pegmatiticos ocorrem encaixados em xistos e gnaisses da formação Salinas.

do grupo Macaúbas. orientadas em concordância com a foliação regional segundo a

atitude N 60' E/55 NW. '(

l
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Mapa Geológico Local
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As rochas encaixantes apresentam-se superficialmente intemperizadas. sohrepostas por

um latossolo vermelho marelado com profundidade de vrírios metros. No entanto,

estas Íochas podem ser vistas ainda compactas ou friáveis. na margens do Cónego

Pihãozeiro e nos antigos cortes realizados para lavra dos corpos de feldspato.

Os corpos de I'eldspato que constituem esta jazida foram numeradas de I a i. de leste

para oesle. conforme ilustrado na plarta de detalhe/mapa geológico (anexo 010. Os

corpos 2 e 3 Íepresentados a quase totalidade (90%)da resena de feldspato, atingindo

extensâo de ate 280 m, com uma largura de até 20m e profundldade de ate 3ometros

Estas profundrdade pode ser comprovada pelos afloramentos do pegmatito em cotas

mais baixas, nÍrs marBens do córrego Pinhãozeiro.

As resenas cubadas de pegmatitos atingem a um total de 23 L480 m3, dos quais 70%

foram considerados como sendo de feldspato, o que repÍesenta uma reserva de

162.036 m3 deste mineral.

De acordo com os dados obtidos no relatório final de pesquisa da área, a composiçâo

dos corpos pegmatiticos que constituem esta jazida pode ser considerada a seguinte:

70%- feldspato (inclusive albita)

25%-quartzo (leitoso)

j-2Yo-çistal de rocha. lasca- citnno, quaÍtzo róseo Íc.

0,21'o- mica (de várias colorações)

0.1%-escóna de berilo

f



RELAI'ORIO I-'OTOGRÁFICO DA FORI\4{ÇÃO SAIINAS COM VEIOS DE

PEGMATICOS EM EXPLORAÇÀO NA FAZEN'DA PINAHOZEIRO.

b ': ;:. "à. .

:.i ;

il

Foto- I - Formação Salinas - Cobertura Sedimentar e veio pegmatitico

toto-2 Vrsta da Formação Salinas e manto de decomposição
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FRENTE DE I-AVRÁ. -2

Coordenadas Geográfi cas: l6'06'5 1,8' - 42'0 l'4ó,0'
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Mapa Geológrco Regbnal

F rgura 7: Craton do São Francisco, Geologia Regional

GEOI-OCIA REGIONAL

A região leste do estado de Minas Gerias compreende paÍte das provincias

(Estruturais/Geotectônicas) Mantiqueira e São Francisco

(ALMEIDA, 1 977; 1 98 1 ;ALMEIDA&amp; IIASU I, 1 984;PADILIIA et al., l 99 l ). As

êlominctaasG
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idades dessas províncias remontam ao ÍrqueaÍlo (idades U-Pb entre 3130+ou-

8Ma) com retrabalhamento e geração de cÍosta no Transamazônico (2200-

1800Ma) e Brasiliano (700-450 Ma) (CUNNINGHAM et al., 1996 MACHADO et

sl.. 1996: SOLLNER et al., 1991)

Existe uma certa confusão na literatuÍa quanto à subdivisão da província

Geotectônica Mantiqueira em cinturões orogênicos. Os limites geológicos(

litológicos. estruturais, tectônicos, magÍnatismo associado, metamoÍfismo) e

geográhcos suscitam dúvidas. variando segundo o entendimento e preferência

de cada autor. De uma maneta geral. admite-se que essa provincia se estende

desde o sul da Búia ao Rio Grande do Sul. numa extensão superior a 2000

km, bordejando a provincia (Cráton) Sào Francisco pelo leste e sul, sendo

recoberta pela Bacia do Paraná (fanerozôica) na porçâo meridional. F

subdividida em crnturão (ou faixa) Araçuai (A LMEID A,, 1977). Cinturão Atlântico

(LI-IONARDOS &amp; F'YF'E, 1974). Esses dois últimos ocupam entre o vale do rio

Doce e o Litoral ( CI-]NNINGH AM et al.. 1996).

O cinturão Araçuaí ocupa o setor setentrional da província Mantiqueira. entre a

provincia São Francisco e o cinturão Atlântico, incluindo a faixa de dobramentos e

empurrões da serra do Espiúaço. Segundo AlÍneida et al. (1973). o cinturào fubeira
ocorre desde o sul da Bahia ate o Paraná. em uma extensão aproximada de 1500 km,

sendo a principal unidade tectônica da provincia Mantiqueira. Entretanto,

CUNNINGHAM et al. (1996) nâo fazem referência ao cinturâo fubetra como uma

unidade tectônica presente ao norte do paralelo 200 S. Esses autores estendem o

cinturâo Araçuaí até o Iimite sul da provincia São Francisco e mantêm individualizado
o cinturâo Atlântico.

Assim, na porção setentrional da provincia Mantiqueira, o cintuÍão fubeira se

confunde no todo com o cinturão Atlântico e, em grande paÍte, com o cintuão
Araçuai. Segundo diversos autores citados em CUNNINGHAM et al. (199ó). o
cinturâo Araçuaí e uma bacia do tipo riftensiático, mesopÍoterozórca, inveíida e

overthrusted, preenchida com unidades mesoproterozóicas do Supergrupoda provincia
Mantiqueta- entre a provincia São Francisco e o cinturao Atlântico. incluindo a faixa
de dobramentos e empunões da serra do Espinhaço. Segundo Alrneida et al. (1973), o
cinturâo RibeiÍa ocone desde o sul da Búia ate o Paraná- em uma extensâo
aproximada de 1500 km, sendo a principal unidade tectônica da provincia
Martiqueira. Enúelarto, CUNNINGIIAIvI et al. ( I 996) nâo fazem referêrcia ao

í'
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cinturâo Ribeira como uma unidade tectônica presente ao norte do paÍalelo 200 S.

Essss autores estendem o cinturão Araçuaí ate o limite sul da provincia São Francisco

e mantêm individualizado o cinturã«r Atlântico Assim. na porção selentÍional da
provincia Mantiqueira, o cinturão Ribeira se confi'rnde no todo com o cinlurào
Atlântico e, em grande paíe, com o cinturâo AÍaçuaí. Segundo diversos autores

citados em CIjNNINGHAM et al. (1996). o cinturão AraçuaÍ é uma bacia do tipo
r/lcnsiático, mcsoproteÍozóic4 invertida c overthrusled, prcenchtda com unidades

mesoproterozóicas do Supergrupo Esprnhaço e unidades neoproterozóicas do

Supergrupo São Francisco. Entretanto. PEDROSA SOARES et al.(1992",b) ntostram

evidências de espalhamento de firndo oceâdco com geração de crosta oceânica em

tomo de 800 Ma, relacionada à abertura do "r/lAraçuai". No cinnlrão Adiântico. estão

as rochas metamórficas de alto grau. Nota-se a fragilidade do limite enlÍe esses dois

cinturões. que estaria marcado por diferenças no ambiente de deposição e no grau

metamórfrco (xisto yerde a anÍibolllo no cinturâo Araçuai) e por uma distribuição

geográfica, vale do rio Doce para leste( cinturão Atlântico). sem um significado
prático em trabalhos de campo.

A região ora em estudo está situada a leste da sena do espinhaço, nos vales dos rios

Jequitinhonha, Mucuri e Doce, em dominios dos cinturões Araçuai e Atlántico, como

deÍinidos geogaficamente. ou englobando a porçâo norte do cintuÍão fubeira de

ALMEIDA et al. (1973).

Dois dominios tectônicos principais foram discnminados: um dominio cratrônicopré-

brasiliano (Núcleo Antigo Retrabalhado de Guanhães) e outro domínio designado

genericaÍnente de faixa móvel (sensu KRONER,1977) com um subdomínio ocidental

e outÍo oriental Imponantes lalhas de empurrão separam esses dominios que moslral-n

aspectos estruturais, metamÓrficos por cisalhamento transcorrente ou transpressivo

(rampas laterais e obliquas), aparentemente em Íegrme progressivo durante a

deformação principal.

O núcleo Antigo de Guanhães. Arqueano, constituindo a borda leste do cráton do Sâo

Francisco. está representado por gnaisses/TTC com rochas máficas e ultramáficas

associadas (complexo Basal), sequência Vulcano-sedimentares (grupo Guanhães:

me taultramáÍica. anhbolito. formação ferrifera bandada- grafita xislo, mica xisto.

quartzito, gondito, rocha calcissilicátic4 pelo menos em parte representando os

cinturões de rochas verdes do Serro. Morro do Pilar e rio Guaúães) e granitoides
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alcalrnos (Suíte lntrusiva Bonachudos: Granito Açucena). Enr áreas restritas, ocorre

eclogito.

No Paleoproterozóico- desenvolveu-se uma sedimentação ferruginosa relacionada às

sequencias feniferas do supergmpo Minas. que pode ser observada nas adjacências da

cidade de Guanhães. Paralelamente, ainda neste periodo- foi imposta a faixa móvel

que bordeja a margem leste do cráton do São Francisco. amplaÍnente afetada pela

tectônica transamazônrca, onde se situa o complexo Mantiqueir4 constinrido de

ortognaissesmilonitizados e subordinadamente metassedimentos na llicies anfibolito

alto Com a inslalaçào do processo de riÍIeamento no periodo estateriano (1.75 Ga).

formou-se, na base da crosta a granitogênese ocorriam denames rioliticos

continentais, identiÍicados desde Conceição do Mato Dentro até alem da cidade de

Mato Verde, já nos limites com o estado da Bahia, demarcando os primórdios da

abertura dorr/ Espinhaço.

No dominio ocidental da faixa móvel proterozóica, regtstra-se: a) uma ampla

sedrmentação de ambiêncía marinha, representada por xistos e gnaisses peraluminosos

com estauÍolita. silimanita, cordierita e granada em quantidade variadas, de ausente a

abundantes) em parte migmatizados. quarlzitos, rocha calcissilicática e mál'more

lgrupos Rio Doce Macaúbas. correlatos): b) gnaisses metaluminosos tipo TTG, com

intercalações tectônicas de metassedimentos e anfibolitos e ocorrência restÍitas, mas

de distribuição regional, de enderbito (Complexo Mantiqueira. similar ao complexo

Basal); c) granitos metaluminosos, em parte conlaminados pelos merassedimentos

encaixantes (suíte Intrusrva Galileia).

A sedimentação Macaúbas,Rio Doce recobriu indiscriminadamente iíreas do Cráton do

são Francisco. núcleo Antigo de Guanhães e embasamento gnáissico Í[queano ou

transamazônico a leste destes.

O domínio oriental da faixa móvel mostra gnaisses Kinzigíticos da fácies anfibolito

alto a granulrto, quarlzrto e rocha calcissilicática (complexo Gnáissico-KiÍzigitico):

granitos peraluminosos. em grande paÍte leocogranitos ricos em gÍanada, sillimanita í
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e/ou cordierita (leocoganitos Carai, Faisca. Carlos chagas e wolff: granitos Nanuque.

Ataleia e outros), gnaisses tonalíÍicos e enderbitos(EnderbitoMangalô).

No NeopÍoterozóico, ocorreu a intensa granitização reconhecida em toda a faixa

móvel a leste do cráton do São Francisco, resultando na formação de granitos pre-,

sln- e tarditectônicos e, em muito menor quantidade, pós-tectônicos.

No domínio ocidental da folha Padre ParaÍso. tal evento resultou na intrusão das

rochas da suite Galileia. encaixadas nas formações São Tome e Tumiritinga (Grupo

Rio Doce). com associações minerarsindicativas da fácies anhbolito alto a granulito

Já na porção oriental, os metassedimentos estão fÍancamente metamorfisados na fácies

granulito. envolvidos em processos de migmatizaçâo por fusão ( complexoGnássico-

Kinzigítico) e gerando grande volume de gtanitos peÍaluminosos (Leucogranito Carlos

Chasgas: gÍadtos Ataléia. Pedra do Sino, Naauque e outros).

Granitos pós-tectônicos brasilianos posionaram-se em vários locais da faixa móvel,

geralmente na forma de diques ou em pequenos corpos, cortando qualquer unidade.

ljma tectônica úptil afetou todas as unidades litológicas dos domínios referidos e. ao

longo de algumâs estruturas geradas nesse processo, colocaram-se diques básicos

mesozolcos

I
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Mapa HidrograÍico e Hipsométrico do Locál

í

Figura 8 :GeomorÍblogra simplificada do município de Salinas

6.3 ASPECTOS DA GEOMORFOLOGIA

A geomorfologia e marcada regionalÍnente pela presença de chapadas, formadas

por superficies de aplainamento na porção central da área de estudo. Os planaltos

localizam-se ao nordese e ao sul, são constituidos em sua maioria por morlologia

do tipo cuestas - feições muito caracteÍisticas dos granitóides intrusivos com

fbrmas dômicas.

As características do relevo das bacias do rio Jequitiúonha em Minas Gerais.

estão l'ortementc associadas às caÍacteristrcas geológicas. A disposiçào estrutural

das rochas. em conjunto com os agentes meteóricos, moldou o relevo

compartimenlando-o em viírios conjuntos geomorfológicos distintos (Planalto do

Rio Jequitinhonha - Rio Pardo, Serra do Espinhaço, Planaltos Dissecados do

Leste de Minas Gerais, Depressão do Jequitinhonha e Planalto Dissecado do Rio

Pardo) segundo o Mapa Geomorfológico de Minas Gerais, elaborado pelo

CETEC cm 1982 (Frgura 08).

ãeominerais
LlÉr..G.rlu
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Frgura 09. Conjuntos Ceomorfológrcos e Planalto do Rio Jequihúonha e Rio Pardo

Âdotaldo-se a nomenclatu.ra definida por Gonçalvcs (1997), citado por Ferreira

(2007). dcluriu-se o Planalto do Rio Jequitinhonha associado aos sedimentos

detriticos inconsolidados, como úntca unidade geomorfolÓgica presente na iárea

da Fazenda Pinhaozeiro e suas adjacências.

Figura l0 - Vista da Formaçâo Salinas em destaque e ao l'trndo a Urudade

aplainada.

Neste contexto, a írea de estudo apresenta uma cnoÍne divenidade

geomorfológic4 com destaque para a área com relevo bem acentuado e que

t
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recobre a maior paÍte da iírea da fazenda. Na porção drenada dos cursos d'água

não se várzeas ou teÍaços, descaracterização qualquer vocação agricola- visto

que as drenagens direcionadas e com fundos em ''v" eventualmente propiciam

pequenos acúmulo de matéria orgánica.

6.4 ASPECTOS DA ESPELEOLOGIA

6.4. I Potencial Espeleológíco

A bacia do rio Jcquitinhonha não se constituem em uma região dc alta

relevância ou referência no que se relaciona ao patrimômo espeleológico,

comparando- as a outras regiões do Brasil, como o carste da Lagoa Santa

(centro-sul de Minas Gerais) ou o vale do rio Peruaçu (CEMIG, s'd)'

No entanto. tratando-se de ambiente bioclimático intertropical, as rochas

quartzíticas são mmbem afetadas por lorte dissolução que afeta seu cimento

srlicoso, criando condições favoráveis à gênese de cavidades em rochas' sendo

nesse contexto que se abriga um patrimÔnio espeleológico no vale do rio

Jequitinhonha. À exceçâo de uma cavema formada nas rochas calcrírias do

Grupo Rio Pardo, sinrada no baixo Jequitinhonha, na paÍe baiana da bacia

('Ioca do Cacau

Itapebi).

Grande. localizada na Fazenda Terezinha, munrcipio de

Portanto. as cavemas desenvolvem-se predominantemente sobre rochas

calcárias- através da dissolução do carbonato de cálcio ou por desmoronamento'

podendo também ocoÍrer em outros tipos de litologias. como quaÍtzitos, xistos'

arenitos. granitos etc. Como exemplo, podemos citar a Gruta do Centeniário, em

Minas Gerais (Sena do Caraça), considerada a maior cavema desenvolvida em

quartzito do mundo, com profundidade de 481 m de desnivel e ll 790 m de

projeção horizontal.

As iireas que apresentam ocorrência de cavemas com exptessào nacional são

denominadas Provincias Espeleológicas No Brasil foram, até o momento,

identificadas I7 províncias espeleológicas, sendo a Serra do Espinhaço uma delas

Desta forma, a bacia do rio Jequitinhonha, mais do que a bacia do rio Pardo'
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apresenta- segundo a classificação de potencialidade de ocorlência de cavemas no

Brasil. uma grande áÍea com potencialidade de oconência muito altq localizada

basicamente na sub-bacia do rio Araçuaí e rio Salinas- bem como na paÍte baixa

da bacia.

Baseando-se ntsso, a análise do potencial espeleológico de uma determinada

áre4 em geral, é fundamentada na litologia local, definida pelo arcabouço

geológico. Neste sentido, o CECAV adota uma metodologia de classificação,

conforme explicitada por Jansen et al. (2012), onde o potencial espeleológico

das áreas e classificado por associação das liequências de ocorrências de

cavidades em cada tipo de litologia no Brasil Assim. os diversos litotipos são

agrupados nas classes de potencial contbrme apresentado na Figura I l'

k
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CaveÍna

A<PH

Abígo

A>PH

Convenção espeleométrica para a diferenciação de abrigo e cavem4 segundo

Chabert & Watson

*
.*

Convenção espeleometrica paa a dehnição de abismo (Cecav,{lCMBio)

t'igúa I I : Potencialidade Espeleológica conforme Iitotipos Fonte Jansen et al (20I I )'

Em conformidade com a respectiva metodologia e utilizando do Mapa de

Potencialidade de Ocorrências de Caverna do Brasil (CECAV, 2012 - Base de Dados

IDE- Sisema/MG), elaborou-se o mapa específico para a Fazenda Pinhaozeiro (Figura

12). Em uma análise Seral do respectivo mapa, nota-se que toda a área

compreendida pelo perímetro do empreendimento é classificada com Grau de

Potencialidade de Ocorrência Alto (FiSura 12)

t
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Potencialidade de Oconência de Cavidades

Figure 12- Mape de Potenciatidades de Ocorrências de Cãvidades

Cabe ressaltar que o Mapa de Potencialidade do CECAV e ideal para uma

análise geral da rirea de estudo. uma vez que- a escala utilizada (l : 2 500 000)

impossibilita a obtenção de informaçÔes mais detalhadas, principalmente para

áreas pequenas.

Deste modo. tendo a Fazenda Pinhaozeiro uma área pequena no contexto da

unrdade geológica (46j707 ha), fez-se necessáno a realização de uma análise

mais específica da Potencialidade EspeleolÓgica. Para tanto, utilizou-se da

mesma metodologia do CECAV, porém, atÍelou-se a ela as informações obtidas

das visitas em czrmpo e os dados locais dos mapeamentos geológico e

geomorfológico.

PoÍtanto. em uma aná{ise mais especiÍica- averiguou-se que as rochas da

Formação Salinas constituídas de quaÍEito, metaSrauv4 metaconglomerado e

eventualmente Lateriticas e em paÍe Colúvio-Eluviais, pÍedominantes em toda

área do empreendimento. são classificadas com Grau de Potencialidade de

1
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Oconência Alto,

ó.4.2 Caminhamento (Prospecção)

A fase de PlanejaÍnento da Prospecçào Espeleológica é de grande rmportância,

uma vez que. com elq e possivel definir qual será a densidade da malha de

camiúamentos. Em áreas tipicamente cársticas, por exemplo, onde predominam

rochas carbonáticas, o potencial espeleológico e muito alto e os caminhamenlos

devem ser bem adensados, de forma a cobrir, ao márimo possível. o terreno. Já

em áreas de litotrpos pouco propersos à Íbrmação de cavernas. como os

granitos. basaltos e arcóseos, os camiúamentos podem ser mais espaçados ou

pontuais.

O adensamento da malha de caminhamentos recomendado. segundo a Instruçâo

de Serviço SISEMA 08/2017. e de 20 kmÂim'?, l0 km,km'. 5 km,4<m'?e 3

km,il«n'?para as situações de potencialidade muito alta ou alta, médla, baixa e

improvável. respectivamente.

Em conformidade à mctodologia definida para a realização da Prospecção

Espeleológica da Fazenda Pinhaozeiro. realizou-se o caminhamento

espeleológico na ADA e num buffer de 250 m de raio de seu entomo imediato.

O resultado do Potencial Espeleológico demonstra que o empreendimento está

localizado em area de Grau de Potencialidade de Ocorrência AIto Grau.

Fundamento nesse vetor determinante o caminhamento Íbi amplamente

distribuído em toda área de estudo. com maior adensamento nos locais de

drenagens e de interesse para observaçâo de campo. e, alem disso, extrapolou-se

tais limites em alguns pontos específicos (Figura 13)
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Frgura l3 - Mapa de Prospecção Espeleológica da Fazenda

Piúaozeiro

A malha de caminhamentos, do estudo cm questão, e composta por

linhas que somaram 23.353.56 m percorridos. Considerando toda a

ADA, juntarnente com a faixa do buffer de 250 m, tem-se que o

adensamento médio da prospecção na area de estudo Íbi de 1.98

km/'km':.

Analisando os dados do levantamento geomorfológico da fazenda em

estudo. atestou- se na visita de círmpo que a propriedade e dominada

em sua maior parte por um relevo ca.racterizado entre as falxas da

chamada Subunidade Dissecada a qual orienta a rede de drenagem

local.

Em análise aos dados geológicos. averiguou-se que a área do

empreendimento encontÍa-se inserida sobre a unidade geolÓgica da

Formação Satinas que e compostas por rochas melaformórficas

(quaÍzitos, metagraucas, corpos pegnatiticos encairados em xistos e

L
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gnaisses, o que poÍ sua vez, serviu de base para a definição do

Potencral Espeleológico da área em esludo (GÍau de Potencialidade

de Oconência Alto).

As observações e investi8ações de campo se mostraram muito

ef,rcientes na comprovação dos dados obtidos em escritóÍio. Em

alguns pontos- a análise das imagens de satelite sugeriu a

possibilidade de ocorrência de dolinas (estrutura de forma circular ou

semicircular, sem ponto de saída da água), mas não houve ratificação

em círmpo. poÍ se constituírem áreas bastante alteradas por processos

passados de antropização. F oram mapeados e analisados vários

afloramentos rochosos. As iíreas deprimidas observadas. tanto em

escritóno. quanto em caÍnpo, estão relacionadas à rcde de drenagem

superficial local. As áreas que foram alvo de adensamento das

prospecções, não geraram evidências para possivel ocorrência

espeleotógica, os macicços rochos se pegamaritos e gnaisse nâo

apÍesentaÍam nenhuma cavidade ou indícios das mesmas

PortaÍrto. a prospecção espeleológica em campo e de grande

impoflânciq uma vez que, emhora algumas unidades geológicas

possírm, em tese, determlnar áreas com potencialidade espeleolÓgica

baixa, média- alta ou muito alta. a análise in loco atesta a real

possibilidade de desenvolvimento de cavemas. Enl contraste a esta

premissa. os dados obtidos na fase de escritório, para este estudo, Yão

ao encontro das conclusÕes atestadas em campo. ou seja. o crau de

Ocorrência Alto, mas sem ratiÍicação e localização em campo que foi

amplamente comprovados nos levanumentos e caminhamentos.

Baseando-se no exposto anteriormente, toma-se factivel atestar que

os caminhamentos forarn suficientes para inferir com segurança sobre

a inexistência de cavidades naturais e/ou indícios espeleológicos na

áfea de estudo.

t
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7. CONCLUSÀO

lr'Íediante análise dos resultados obtidos pode-se concluir que

em termos geológicos, a área em questão se enconfa inserida sobÍe a

unidade geológica denominada Formação Salinas, cujas

características noÍteo a base para a deÍinição do Potencral

Espeleológico da área em estudo (GÍau de Potencialidade de

Ocorrência Crrau Alto).

Com eferto, as observações e investtgações de campo se

mostrararn muito eficientes na comprovaçào dos dados obtidos em

escritório. Assim. mesmos nos aÍloramentos e maciços rochosos.

não foi tocalizado nem comprovados índice espeleológico. As redes

de drenagem superficial local foram alvos de camiúamentos

detalhados objetivando ou estudo e a observação espeleológica. As

áreas que foram alvo de adensamento das prospecções, não geraram

evidências para possivel ocorrência espeleológica.

Baseando-se no exposto anteÍlormente. toma-se

perfeltamente verdadeiro atestar que os caminhamentos foram

suhcicntes para inferir com segurança sobre a inexistência de

cavidades naturais e/ou indícios espeleológicos na área de estudo.

cimento Vieira

Geólogo C EA-10614-D
Mildg#'Y"q'l:
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ANEXO VII _ PROPOSTA DE MON ITORAMENTO íFREOUÊNclA E PARÂMET ) PARA AS
ES AT E ST DE óLrD

POCOS DE MONITO NTO,

1 PROGRAÍIIA DÊ MoNIÍoRAMENÍo DA QuÀLIDÂoE Do AR

Para deteÍmina@ da qualidade do ar, será montada na área bomba dê alta vazáo paía análise
de poeiras e fumos.

Semestralmente será feita a mediÉo, sendo que o aparelho ficará ligado ao Iongo de um dia
inteiro para a verificação da qualidade do aÍ.

Amoíra será coletada áravés Bomba de amostragem (bomba gravimáricâ) BDX_ll de alta
vazáo para análise de poeiras e fumos. TamtÉm pode ser utilizada para gases e vapores com
Kit baixa vazáo, utilizaçáo de c€ssete com filtro de pVC, com 37 mm de diâmefro ê O,Spm de
porosidade, acoplado a uma bomba gravimétric€. Este c€ssete permane@ durante toda
amostragem em locál fixo dentÍo da área do empreendimento, em local classific€do como sendo
o mais crítico.

FiBUrà 1: Amostrâdor dâ quafldade do aÍ BOX Í

A frequência do monitoramento seÍá semestral, resultando em duas análises anuats.

,a,
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2 PROGRAMA OE MONITORAMENTO DOS EFLUENTES

A área destinada para manuseio de hidroc€rbonetos será dotadâ de piso impermeabilizado com

declvidade direcionada para o sistema de separaçáo AJua e óleo - SSAO.

Está prevista a coleta anual e amoslras para análise do efluenle proveniente da saída do SSAO,

contemplando os seguintes paÉmelros: ph, dqo, sóldos suspensos, sólidos sêdimentáveis,

fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoanlipirina), suíactantes, óleos e graxas,

nilrogênio amoniac€I, sulfeto. os parâmetros deveráo ser compaíados com os timrtes

estabelecidos na resoluÉo conama 396/2008 ou conama n" 430/201.1.

3 PROGRÁMA DE GERENCIAMENTO DA OUALIDADE DAS ÁGUAS

Esse programa visa o monitoramenlo do canal do cuÍso d'água a jusante da pedreira para

garanlir que náo haverá sólidos em suspensáo sendo cárreados paÍa fora da áÍea da lavra_

Pontos de Coleta

Os pontos de coleta seráo localizados nos seguintes pontos:

P1 - a montanle da lavra (dentro de um intervalo de 100m);

P2 - a jusante da lavra (dentro de um intervalo de 100m).

O pnncipal parâmetro â ser analisado úo os sólidos totais. Dependendo da avaliaçâo visuat da

água poderão ser analisados tamtÉm os seguintes parâmetros: pH e oxigênio dissolvido.

Caso seja necessário, poderá ser conslruido um ou mais poços de moniloramento intermediário

entre as coletas citadas acima, de forma a enÍiquecer e/ou complementaras análises realizadas.

Amaldo N. Weira',eor4ô CÂEÂ iO61+O



ANEXO VII . PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS

1. OBJETIVOS

l.l Objetivo Gêíal

O Plano de GeÍenciamento de Resíduos e Emissões tem por objetivo estabelecer as

responsabtlidades e os requisitos lnínjmos para o controle âmbientâl de residuos, visando assegurar

que as ações pâra controle e dêscarte dos mesmos estêjem de acordo com es normâs estabelecidas

pelâ Empresa e pelos Órgãos tegais de Controle do Meio Ambiente.

1.2 Objetlvos tspecíff cos

Reduzir a quantidade de resíduos gêíados no empreendimênto e despertar a consciência das

pessoas eln relação ao consumo consciente e descaTte correto

2. APUCÁçÃO

Este plano aplica-se â estruture organizectonal da MTNERAÇÀO SALINAS, suas empreses

subcontratades, âos fornecedores de seíviços, materiais e produtos que estivêrelh envolvidos direta

ou indiretamente com a geíação, manusêio, coletâ, transporte e disposição dos resíduos.

3. RESPONSABII-IDADES

A equipe de Qualidade, Sêgurança, Meio Ambiente e Saúde (eSMS) deve 2elar por esse plano ê

mântê-lo atuâhzado; treinar o restânte dos colaboradores para uso do plano e registrar â coleta e â

destinação final dos resíduos das obras, Assim, todos os colaboradores da Empresâ são Íesponsavets

pelas ações de êxecução, acompanhamento da coleta, segregação e descarte Ílnaldos resíduos, bem

como pelo geÍenctamento dos efluenles e emissôes.

4. OESCRTçÃO

4.1 ldêndfiÉção e Oassifcação dos R$iduos

Todos os resíduos gerados no escritório da Emprese e nas obrâs serão caracterizados de

acoÍdo com a ABNT, NBR 1OOO4.

s-.i
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4-1 1 Residuos perigosoJ - c/ossp I são resíduos que conformê suas propriedades físicas, qutmtcas

ou infecto-contagiosas podêm apresentar riscos à saúde pública, a segurança de pessoas expostes e

ao meio ambiente, exemplos:

. Resíduos de óleosj

. Prlhas e beterias dtversâs;

. Lámpadas fluorescentes;

. Cârtuchos de impressora e toners de copiadora;

. Soblas de tintas, solventes e sues latas;

. Materiais contaminados com óleo, gràxâ e solvente.

4-1.2 Residuos nõo ineftes - closse /!Á: Sâo aqueles que não se enquadrâm nas classiflceções de

resíduo clâsse r- perigosos ou de resíduos classe IrB - inertes. os residuos crasse IIA não rnertês

podem ter propriedâdes, tais como. combustibiridade, biodegradabirrdâde e/ou sorubirrdade em

água, exemplos:

. Resto5 e sobras dê comida;

. Guardanapos / papel higiênico, etc

4-7,3 Residuos ineftes - c/osse /lB: são resíduos que quando amostrádos de forma representattva e

submetidos a contato com águâ à temperatura ambiente, não tiveram seus aonstrturntes

solubili2âdos em concentrações superiores aos padrões, exceto quanto à cor, turbidez e sabor,

exemplosi

. Alumínio (marmitex tsentos de ahmentos) e folhas de alumínro:

. Copos descârtáveis e embalagêns plástrcasj

. Papel/pâpelão;

1"' C\]
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. Sucata metálicâ de ferralnentas e máquinas;

. Pontas de eletrodos, discos e escovas de esmerilhadeiras;

. Resíduos de borracha (anéis de vedâção, placas, etc_)j

. Vidros e garrafas;

. Resíduos de Íios êlétricosj

. Gtampos, pregos, parafusos, porcas, etc.

. Residuos de vaírição;

. Sucata dê PVC (eletrodutos ou encanaÍnêntos)_

OBs,i Caso os resíduos, Classe llA e Classe llB, sêjah contaminados, os mesmos passarão e sÊr

classificados como resíduos Classê l.

4.2 Planejaínento paía coítIolê dos resíduos e coleta seleüva

A Equipe de qSMS será responsávêt pelo contÍole dos íesíduos, deteÍmrnando quais ações

rotineiras deverão ser adotadas na seleção, coleta, sêgregação e descarte dos resíduos gerados pela

atividâde em quêstão, inclusive procedimentos padíonizados de Coletâ Seletiva.

O Técnrco de segurança e os Encêrregados deverão ser os Íesponsávers pela êxecução das

açôe5 previstas neste Plâno, bem como registrar os acontecimentos e manter em arqutvo os

documentos gerados, reportândo diretamente ao CooÍdenâdoÍ do Sisteha de Gêstâo Ambiehtal da

Empresa,

lJm conjunto de recipientês adequados e identificados pelas cores estabelecidas pela

resolução CONAMA 275/2OO1, setá in5talado nas depeodências da empresa Segue âbaixo uma

tábelô dêmonstreti\,? quê seÍá tnstalada tanto no escritório quanto nos cantetros de obras da

Empresâ:

t co

3



iunco @
Vemr.lho

'tÁsnco

@

@@
Vêídc
vtDto

@

PÍelo
MADBIA

tuftrdo
EIAls rioE

Azlí
talEv

PAPEúO

,fúorrl
orcllllco

Clnzo
saNn^no

fqodo loxo
PEIIGOSOS tADtCTAnVO

NOTÂS

- Rêcipientes nâ cor azul sêrvtÍão pera coletar resíduos de papel, por ex.: rornal, revista, embalagem,

papêl de escritório, papelde colnputedor, sacos de pâpe, e outros.

- Dentro das sales dos escritórios serâo instalados rectprentes nâ cor azul, parâ coleta de papéis

- Recipientes na cor vermêlhâ servirão para coletar residuos de plástico, tets como: copos de

plástico, embalagens de reÍrigerântes, dê água, de produtos de limpeza, alimentos e sacos plásticos

em geral.

- Dêntro do refêttório devetão seí instalados reciprêntes exclusivos pera a coletâ dos Íêsíduos de

plásticos àligerados.

- Ainda no refeitório deveíão ser instâlados coletores na cor marroÍn, pâra coleta de resíduo

orgánico e na cor ctnza para rêsíduo nâo íeciclável.

Recipientes na cor cinza servirão para coletar o resíduo não reciclável, teis como: pâpêl carbono,

papel celofane, papel engoídurado, pâpel alumínro, residuos dê vârrição, guâÍdanapo de papel,

papeltoalha, espuma látex, embalagens a vácuo de teite longa vida e togurte, Íita adesiva, pontâs de

ci8arro e outros tipos de lixo que não sê enquadreÍh nes demais classillcações da coleta seletivâ.

- Recipientes na cor amarela servirâo pâÍâ colêtar resíduos metálicos, tais como: latas dê âlumínio,

Iatas em geral, grâÍhpos de êscritório, alumínio de marmltex que não esteiam contaminados,
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- No almoxarifado, devetá seÍ instalado um recipiente na cor cinza para coleta do residuo do EPI

proveniente da troca dos mesmos,

- lnstalar, quando houver necessidede, recipiente adequado pârâ segregar, pilhas e bateriâs

diversas, lámpadas fluorescentes, cartuchos e toners parâ impressoras e copiadoras.

- Contêineres ou bâias, identificadas com placas serâo montadas para a segregaçâo dos seguintes

resíduos, até que tenhem pêso e volume para o descarte finel, conforme descrição:

. Sucata de madeira (sobra de construçâo ê embalagens);

. sucata metálce (estrutura metálicâ, chapas de feÍro, chapas de aço, cabo de aço e latas de tinta ou

solventes) limpes;

. Sucata de residuos de fiâçâo elétrica;

. Sucatâ de tubos de PVC ou plástico (tubos para encanamento de água)i

. Containêr ou Bâia coberta com piso impermeável (podendo ser por mantâ plástica ou cimento)

que servirá para segregação dos resíduos perigosos devidamente embalados, tais como: restos de

tinta e solventes; restos dê óleo ê graxa usadosj trincha; pincel; brocha; rolos usados; resíduos

contaminados com tinta, como: plásticoj madeiraj papelãoj têría; estopa; trâpo; ÉPl e êtc.j

\- 4.3 ContÍole, coleta, segíêgaÉo ê descârte dê íesíduos pêíigosos -Classe I

4.j.1 Pilhos, boterios, lômpodos Íluorescentes, cotluchos de irnpÍessoro e tone6 pard copiodoro

O responsávêl pela coleta, na hora da troca destes mateÍiais coletaíá e armazenârá

temporariamente em caixas apropriadas na área de descarte e, posteaiormente encaminhará estes

resíduos para a sua destinação final em conformidade com a tegislação Ambientã1.

. Pilhas e baterias serão segre8adas em caixas apropriadâs;

. úmpedâs fluorescentês serão acondicionadas de forma âpropriadâ evitândo que sê quebrem ê

contaminem o ar; as lámpedas fluorescentes serão enviadas â empíesa licenciada pelo órgão

ambiental para sêrviço de tratamento com retirada do Cás mercútio presente nas lámpadas.

LN
,ú

5 +



A sobrâ de cofiida do refeitóno, bem como quentinhes e êmbalagens utilizadas parâ

alimentos em geÍal que se tornârem resíduos deverão ser segregadas rapidamente, coletadas em

recrpientes de cor tnarrom, coletadas pela empresa pública de coleta, com licença e destinado a

aterro sanitário o mais rápido possível

4.4.2 Papel hiqiênico, quordonopo, polito, etc.

Estes residrJos serão acondicionàdos em recipientes de cor crnza, coletâdas pela prêfeitura,

com licençâ e destinado a aterro sanitário o mais rápido possivel,

. Cartuchos de impressorâs e toners parâ copradoÍa serão recãrregados

4,4 Controle, colata, segÍegaÉo ê desaanê de íêsíduos não lneÍtes -Classe llA

4.4.7 Motério orgônico (sobros de comida e emboloqens üópíios)

4.5 ContÍole, coleta, segÍe8aÉo ê desaârte de Íêsíduos inêrtes -Classe ll B

4.5-2 Aluhínio

4.5.7 Sobros de popel de escitóno

Â coletâ destê resíduo reciclável será dentro das salâs de escritórios ou local onde possa

Berar resíduos de papel, com recipiente de plástico na cor azul

Alumínio de tode a natureza que não seja conteminâdo dêverá ser coletado nas fontes

geradorôs e segregado na baia ou container de sucata metálica e destinados e coletados pelâ

empresa subcontratada, com licença e destinado a aterro sanitário licenciado pelo órEão

competente o mai5 rápido possível. (o
ú
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4-5.3 EPls usodos (nõo contominodos)

Os EPls usados (não conteminados) serâo coletados em tambor na cor cinze localizado na

Área de Coleta Seletivâ e será desttnado pere incrneração.

4. 5. 4 Co po s de sco rtóve i s

Nos locais onde forem instalados bebedouros, na copâ ou refeitório, serão instelados

recipientes espeaiflcos parã coleta de copos dêscartáveis, na cor vermêlha, Destinados e coletedos

pela coleta municipâI, com licênça e dêstinedo a aterro sanitário [cênciado pelo órEão compêrente o

mais rápido possível.

4.5.5 Plóstico

Os resíduos de plásticos serão ermâzenados em reciptentes de cor vermelha e delttnados

coletâdes pela colete municipâ1, com licençâ e destinedo a aterro sanitário o mais rápido possível.

4.5.6 Resíduo de modeio

Â madeirâ reâproveitável devêrá seÍ acondicionada em ptlhas separedas da madeira não

recicláveldentro da baia, até o descarte Ílnal, a íectclagem.

As madeirâs as quais estiverem com resíduos de tinta ê ou óleo/gÍaxâ, serão considêradas

residuos Classe - l, e serão ermazenâdôs em baias de segregação temporáriõ para resíduo perigoso

contaminado com tinta ou íesíduo perigoso contaminado com óleo ou gÍexa.

4.5-7 Resíduos metólicos

Sucata meGlicà, restos de tubulações, chapas e pontas de fiação, provenientes dê tubos,

equipamentos, estrutuÍes, de propriêdâde da Empresa deverão ser coletados por emprese

subcontratada ftcenciada pelo órgâo ambiental competente e dando destino final adequado_
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4.5.8 Pontos de eletrodos, discos e produlos obrosivos, escovos de oço rototivo e monuol.

Estes Íesíduos serâo coletados em tambores de cor amarêla disponíveis no canteiro de

obras. Os soldadores e os êsmerilhadores serão trêinados para mantêrem ao seu lado recipiente

para coletar pontas de eletrodos usados, discos abrasivo5 e escovas de aço.

A ferramentaria deverá fazêr o controle dos discos âbresivos e escovas rotattvas, só

entregando o material solicitado, mediante tro€a do material trsado.

A própria ferramenteíia terá a incumbância de deposltar nos tambores os rêsíduos ali

coletados

O funcionário responsável pêla entrega dos eletrodos (no âlmoxarifado) tâmbém deverá

fezer o controle das pontes de eletrodos usôdos,5ó entregando o material solicitado na base de

troca (pontâs de eletrodos por eletrodos interros)-

O funcionário responsável pelo contÍole dos eletrodos será também o responsável pela

segregação das pontas de eletíodos coletadâs, depositándo-as nos tamborês pera residuos

metáhcos.

4.5.9 Resíduos de borrocho

Todo resíduo de borrachâ provenientê de anel dê vedação, plâcas êtc, será segregado no

recipiente de cor cinzâ e a emPrêsa subcontratada pela remoção dos resíduos derá destino final

adequado. Os pneus usados serão reutilizados como escorâs e direaionadores do fio diamantado

durante os cortês na pedreira. Já as sobras desse materrâl serão segregadas e acÔndicionâdas

juntamente com os outros resíduos de borracha até a de§tinaçâo final

4.5.70 Vidros de qorroÍo

considerando seÍ pequena a geração deste Íesiduo, será lnstalado somenlê um recipiênte

na cor verde para coleta e segíegaçâo, onde a empresa miJnicipal, ferá coletâ, transporte e

destinação finâ1.

@
ú

4.5.11 Resíduos de Íioçõo eléttico
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Os resíduos de flação elétrica e eletrodutos deverão ser acondicionados em tamboÍês

amaíelo, onde a empresa subcontratada, licenciada pelo órgão municipal, fará coleta, trãnsporte e

destinação final

4.5.12 Resíduos de pequenos peços metólicos, pÍegot grcmpos, potoÍusos, porcos, orruelos etc.

Estes íesíduos serão armazenados em tamboíes, contàiner ou baia para sucata metálica,

onde a empresa subcontratada, hcenciada, fará colêta, transporte e destrnação finel.

4.5.13 Resíduos de vorrição

O lixo gerado pela vaÍrição, composto por terra, capim, sobras de concreto, alvenarla

(pedaços pequenos) serâo tíatados como lrxo não rêciclável, onde a empresa subcontratâda,

licenciada, fará coleta, transporte e destinação final.

4.6 controle da coleta dê residuos

A coleta de resíduos deverá ser registrada através de uma planilhâ de acompanhamento, a

qual constará o ns do manifesto de resíduos, data do manifesto, resíduo coletado, classe ê tipo do

rêsíduo e o receptoí, conforme anexo l. Essa plônilha deverá ser emitida parâ fiscelização

mensalmente em cópia física (constará no reletório do Sistema de Gestão lntêgrada) e em meio

êletrônico.

4-7 Efiuentes

O)
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4 7 1 Efluentes sanitátios
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Os efluentes sanitários provenientes dos vestiários, banheiros serão coletados pelos

Sistemas fossa filtro localizados nos escritóflos e refeitório do empreendimento. Asstm que sejà

atingidâ a capacidade máxima dos sistemas, os lesíduos serão coletados por êmpresa caracterizada

e licenclada para o serviço típico, que dará o destlno Ílnal adequâdo.

4.7.7 EÍluentes oleosos

Os efluentes oleosos provenrêntes dos separadores água-óleo localizados no tanque de

combustível e nas bases impermeabili,âdas de equipâmêntos movidos à óleo diesel, serão coletados

assrm que os sistemas estiverem próximos da capacidade máxima de armazenàmênto a ecumulados

em baia própria. Postêriormente estes serâo coletados por êmpresa carâcterizada e licenciada para

o servrço típrco, que dãrá o destino Ílnal adequado, reuso oú recrclagem-

o
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4.8 GeÍenciameíto de Residuos
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5. EDUCÁçÃO AMB|ET{TAL

Um dos íetores mais importàntes para o sucesso do Plâno de Gêrênciemênto Rêsíduos e

Efluentes - PGRÊ é o treinamento continuo, pois somente através da equrpe consciente e

comprometida, consegue-se atingir os objetivos pÍetendidos- Pera tanto, os taernamentos devem

abordar temas relacionados à sensibilização quanto às âtitudes alhbientâlmente corretas, as formas

de trâtâmento e drsposição flnal dos resíduos e os procedimentos a serem adotados pela empresa.

Íodos os colaboredores devem sêr envolvidos, inclusive os terceirizado!, para que haja uma efetiva

implantação e manutenção do presente plano, Para isso sugerimos o tema dos 3 R's (Reduzir,

Rêutilizar ê Reciclar) como Íorma de atin8rr o objetivo em questâo:

N
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5,1Reduzir

5.7.7. Reduçõo no órea odminlstrativo

. Realizar trernamentos de ttebalhadores ê implementar srstemes de monitoramento dâ

quahdade;

. orientar fornecedorê5, solicitendo que a embalagem desnecesSálla seja eliminada;

. Adotâr hábito requerendo impressão de todos (ou â maior parte) os documentos em ambos

os lados da folha, pors esta atitudê rêduz o consumo de papel;

. Aumentar o uso do correio eletrônico ou de circulares, ao invés de entregar uma cópla a

cada funcionário;

. Aumentar o uso de sistemas de estocagem dê informação em meio eletrônico,

. Comprar meteíiâl de limpeza em recipientes rêtornávêis;

. Se necessitar adqurrir óleo e demais produtos perigosos, preferir as embalagens marores

e/ou a granel, evitando excesso de embalagens contaminadas.

\- 5.7.2. Reduçõo no produçõo

Manter a boâ organr2ação do setor de produção

A partií do ideal de produzrr com qualidede e de se menter um equrlíbíio entíê as recêitas e

despesas, dêstacamos â necessidade de seí controláda a geração de resíduos nâ empresâ. Estâ

reâlidàdê, elém de gerar prêocupeções .om a possibilidade de pagamentos de multas ambientais, É

um rteln que possibrlita o equilíbrio rdêal entÍe o custo para se produzir e o lucro gerado.

Essa prática fez com que sejam evitâdos sistemátrcos desperdícios na utilização e na

aqursiçâo dos materiais para substituição, Em alguns casos, os materiais permanecem espalhados e

acabem sendo descârtados como residuos, A drnámrca da exêcucão dos seíviços pode transformá-la

em um grande almoxarifado, podendo hâver "sobras" de insumos espalhadas e prestes e se

transformar em resíduos, A prática de crrculaÍ pela produção sistematicamente, vrsando localizer

possiveis "sobras" de materiais para resgatá-los de foíma classiÍlcada e novâmentê disponibilizá-los

até que se esgotem, pode gerãr economia substanciel- lsso peÍmrte Íêduzrr a quantidade de resíduos

gerados e otmizar o uso da mão-de-obra, uma vez que não há a necessidade de transportar

ao
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resíduos parâ o acondicionamento. A reduçâo da geração dê residuos também implica redução dos

custos detransporte exteíno e destinação final.

Lrmpeza dos setores

As tarefas de limpeza dos sêtorês na produção estão ligâdas ao momento da geràção dos

resíduos, à realização simultánea da coleta, a triagem e à vaÍnção dos ambientes. A limpeza

prefeaencielmente deve ser executada pelo próprio trabelhâdor que gerer o resíduo Há a

necessrdade de dispor com âgihdade os residuos nos locais indicâdos pâra acondicionamento,

evitando comprometimento da limpeza e da organização da obra, decorrentes da dispersão dos

resíduos. Quanto maior for à Írêquência e menor a áree-objêto dâ limpeza, nelhor será o resultado

final, com redução do desperdício de mateflars e ferramentas de trabalho, melhoria dâ segurançâ na

obre e áumento dâ pÍodutrvrdêde dor operáflos.

Maximi2ar a utilizaçâo dos materiais

É de extrema importância reuttlizar ao máximo os materiais antês de descarter- Pode-se

incluir nos projetos a questão da racionalização paÍa a redução da geração dos resíduos e especiflcar

mateÍrars ou sr5temes que possuam melhor desempenho âmbiental. É possivel ânalisar como buscar

a redução de desperdícios, êllminando-os quândo possível, promovendo a segregação dos materiais

para reutilização no próprio canteiro, encaminhando os resíduos pára reciclagem ou dando

destrnação compíomissade pera âs áreas licenciâdas com a utiiização de transportâdores

credencrâdas. Cabe mencionâr que, eo implentar êsse tipo de programa, à empresa pode incoÍporer

estes outros benefÍcios como: âtendimento eos requisitos legais e dos programas de certificaçãoj

melhoriâ nâs condições de limpeza da produção, contribuindo pâra mâior organização, diminuição

dos acidentes de trabalho, redução do consumo de recursos naturais e a consequente redução de

resíduos. Além disso, a empresa inicia uma conscientização ambiental que pode se refletir na

promoção de outras ações que visem ao desenvolvimento sustentável. Tais ações, incluídas na

gestão estratégica de negócios, melhoram a imagem da empresa e contribuem paÍa sua valoração

$
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. Pianejamento

As ações de planejamento contribuem pâra a redução de íesíduos,Entíe elas, podemos

ressaltâr- Levantamento de rnformaçôes junto às equipes de apoio, identificando a quantidade de

trâbâlhadores, árêa em construção, arrahjo físaco da produção (distribuição de espaços, atividades,
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fluxo de resíduos e materiais e equipamentos de transporte disponíveis), os resíduos

predominantes, empresa contratada para remoção dos resíduos, locâis de destinação dos residuot

utlizàdos pela obra/coletor; Aquisição ê distribuição de dispositivos de coleta e sinalização do

centeiro de obras.

5.2. Reuülizar

Após serem consrdêíâdâs e implêmentadas todas as opções de redução de resíduos,

levando-se em conta a sua praticidade e viabilidede econômica, os residuos restantes devem ser

gerenciados, veriÍicando a condição de retorno do resíduo ao processo de produção, seje

substituindo a matéria-primâ do processo ou processando o Íesíduo como subproduto.

S 2.7. Reutilizoçõo no óreo odministrotivo:

lJsar reutilizáveis de preferência, evitando os descartáveis (por exemplo: baterias

recarregáveis)

. Criar blocos pãra rascunho com papel impres5o somente de um lado,

. Devolver ao fabricante os cartuchos de impressora já usados no momento da compra de um

. Observar sempre que aplicável e devolução de pilhas e baterias aos fâbricantes.

. solcitaÍ aos fornecedores que enviem os pedidos em embalagem retornável (por êx.

bombonas etambores de produtos químicos).

5.3. Recidar

Em tercêrro lugâr vem â Reciclegêm. A reciclagem é a transformação de um residuo em um

produto novo. Esta transformação gerelmente acaba resultando em novos Íesíduos. Por isso ela vem

em 3s lugar na escala dos 3R-s. A Reciclâgem kata o lxo como metériâ-prima a ser transformada

paía fazeÍ novos produtos O componente ambientãl é, sem dúvida, o aspecto de mâror pêso no

balanço custo/bênêficio dâ reciclâgem. O benefício ambientâl será alcançado através da exploração,

em menor escala, dos recursos como matéria-prima de um novo processo de industrialização, Essa

mêdida é favorável âo equilíbrio embiental, uma vez que água, energra e matéria-prima serão

LN
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econohizadas, assim como o espeço será poupado nos locais de destino flnal dos resíduos. Ressalta-

sê que a identiÍicação e o plânejamento das âçõês que venham a 5er desencàdêadas no processo de

redução de resíduos deve sêr uma meta contínua da empresa, onde o responsável pela implantação

desse programa desempenha papel importante, motivendo os demais colaborâdores a

âpresentarem idêies e pÍoletos que visem tal objetivo.

6. TDENTTFICÁçÃO DO GERÁDOR
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7. tEctstaçÃo apllúvtr - NoRMAS LEGAts REGUtaMENTaçÃo

Lei 7199lil

Dectelo 7967 lol
NBR 10OO4/87 Resíduos sólidos -Classificâção

NBR 10005/87 Uxivação de resíduos - Píocedrmento

NBR 10006/87 Solubihzação de resíduos - Procedimento

NBR 1O0O7/87 Amostragem de resíduos- Procedimento

NBR 12235/87 Armazenamento de residuos 5óltdos perigosos
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NBR T500Transporte de produtos perigosos

NBR 7501/83 Transporte de cargas perigosas

NBR 7503/82 Fiche de emergênciâ pera trânsporte de cargas peri8osas

NBR 75M/83 Envelope para transporte de cargas perigosas- Características e drmensões

NBR 8285/96 P.eênchrmento dà Íicha de emergência

NBR 8286/87 Emprego dâ simbologra parâ o transporre rodoviário de prodtitos perigosos

NBR 11U4/89 Armâ2enamento de resíduos clôsses ll (não inertes) e lll (rnenes)

NgR 13221/94 Transporte de resíduos - PÍocedimento

NBR 13463/95 Coleta de resíduos sólidos - Classiflcação

NBR 12807/93 Resíduos dê serviço de saúde -Têrminologia

NBR 12809/93 Mânuseio de resíduos de sêrviços de saúde - Procedimentos

NR-25 Resíduos industriais

CONTRAN n" 404 Classiflca a peíiculosidadê das mercadorias â serem transpoíâdes

Res. CONAMA n' 06/88 Di5põe sobre a geração de resíduos nas atividades industriais

Res. cONAMÀ ne O5/93 Estabelece noímas relativat âos Íesíduos sólidos orrundos de serviços de

saúde, porlos, aeÍoportos, terminais feííoviários e rodovrários.

Rês. CONAMA ne 275/0l Simbologia dos Resíduos

Res. CONAMA ne 09/93 Dispõê sobre uso, reciclagem, destinação re_reÍino de óleos lubrificantes

Res. CONAMA ne 283/01 Dispõe sobre o tratamento e destinação final do5 RSs

NBR 12.235/92 Armazenâmento de Rêsíduos Sólidos Perigosos

NBR 7.500/00 Símbolos de risco e manuseio para o transportê e armâzenamento de materiais

NBR 10.157/87 Aterros de resíduos perigosos - Critérios parà proletos, construção e operação

NBR 8.418/83 Aprêsentação de proletos dê ateÍros de resíduos industriars periSosos

NBR 11.175/90 lncinereçâo de resíduos sólidos perigosos - Pâdrões de desempenho (antiga NB

126s)

Port. MINTER Ne 53/79 Dispôe sobre o destino e tratamento de resíduos

De.. tederal Ns 96.044/88 Regulâmenta o Transporte Rodovrário dê Produtos PeíiSosos

Port. INMEÍRO n' 221/91 ArIova o ReSulemento Técnico " lnspeção em equipamentos destinados

ao trânspoTte de produtos periSosos a granel não incluídos em outíos regulamentos,"

+-
Amaldo N. Vieira
C€órooo CREÂ10614-o
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RECTBO DE TNSCRTçÃO DO rMÓVEL RURAL NO CAR

Regisko no CAR: MG-3157005-6791.ED24.8152.4D42 48F0.09EF.F5E2.5609 Dala de Cadaslro: '19/0412019 1e:28:03

RECTBO DE tNSCRTçÃO DO tMÓVEL RURÂL NO CÂR

i.icÍne do lmóver Rural Fazenda PinhàozeiÍo

[.lun cipro: Salinâs

Coordenadas GeográÍcas dc Cenlíoide clo lmóvel Rural

Áíea Tolal (hâ)do lmóvêl Rurâ|. 46,3707

Código do PÍolocolo: MG-3157005-49D1.4088.11 10 CE2A C24C.2C13.C958.9783

uF: Minas Gerais

Longitude. 42"01'33,68" O

Módulos Frscárs 0.7134

Latituder 16'C6'44 37" S

\-{FORMAçÕES GERATS

r. Este docuÍnênto garanie o cumpímento do disposto nos § 2Ódo aí 14ê§3'dcârt 29 daLel.c 1.2651 ce2112.
se constilur em inslrumenlo suficiente paÍa atender ao disposto no âd 7t A dâ refenda ler:

2. O presenl-. documento representa a conÍirmâÉo dê que foi realizâdâ â ceciaração do imóvel rurai nc Câdasiro
ÀrÍ'brênt6 RurâI-CAR e que eslá sujeiio à validaÉo pelo órgão competentei

3. As iníôÍmagoes prestadas no CAR sáo de caráter declaralóioi
4 Cs documentos, especialínenlê os dê ca.áter pessoalou dominial, são de responsâbilidade do proprietáno ôu

pcssuidor rural declârante, que ícáráo sujeitos às penâs previslâs nô art 299. do Códqo Pênai (Decrcto Lêr ." 2 S48
cê 7 de setembro dê 1940) e no ar1. 69-A da Lern" 9.605, de 12 de Íeverei.o Cê 1998.

5 a deqronslrelivo da siLuação das níormaÉes declâíâdas no CAR Íe âtivâs às áreas de Presêrvêião PÊ..na.êris. .ê
usc restnlc e de Reserva Legâlpoderá serâcompanhadc no sítio elelrônrco yÀôêd.faI.gov,bÍ;

6 Estâ inscrçáo do lrnóvelRuralno CAR podeÍá ser suspensa ou cancelacâ, a quelqueí tempo, em função do .ác
atendimentc dÊ notiÍcaçóes de pendência ou inmnsistênciâs Cetectadas pelo órgão cornpetenre nos prazos
concedidas ou por mo vo de ríegulaÍidades constetâdâsi

7 Estê documênto náo subsrilur qualquer licençâ ou autoÍizâÉo arnbientâ1 pârâ exploÍâÇãô floresÉl cu suprêssào de
vegetaÇão como também náodrspensa as âulonzaÇõês necessánas ao exercicio da atividade ecooôm câ nc rmóvÉj
rurali

8 A inscÍiçáo do lmóvel Rural no CAR náo será consideÍada título paíâ fins Ce reconheci..ento de clreitô dê Drccí eda,ie

g- O declarânle assume plena responsâbilidade ambi€nial sobÍe o lmóvel Rural declarado em seu rome, sc- âreti:17.
de responsabilizaçâo pordanos ambienlais em árêa contíguê, postêrioirênte comprovádá ccmc rje sLÂ Êicpíeriâr{,

CAR - Cadastro Ambiental Rurâl

Página 1/.3
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RECTBO DE INSCR|ÇÃO DO |MÓVEL RURAL NO CAR

Reqrstro no CAR IúG-3157005-6791 ED2A.B'152.4D42.88F0.09EF.FsE2.5609 Dãiâ dê Câdâskô: 19/04/2019 19'28:0ll

INFORMAçÕÉS ADICIONAIS

Fordetectadâ uma diÍeÍença entre a áreâ do imóvelruraldeclarada conformê documenlaÉo compmbalória de
propriedade/posse/concessão [53.425700000000006 heclaÍes]e a áreá do rmóvel rural idêntificada em represêntação
gráfica 146,3707 hectaresl.

REPRESENTAçÃO GRÁFICA

\.roetrrrrcaçÃo oo pRopRtETÁRto/possutDoR

I
't

t

3
tq

+ Ç 7>

â

, #
,

.J'Y,í

..d, ç:

l'
ríà

,4,

''\- ,,

cNPJ 42.794 2ii3,00C1-60 NOME MTNERAÇÃO SALINAS IMPORÍAÇÃ] E EXPORTAÇÁO LTDA,MÉ

ÁREAS DEcLARADAS (em hecrares)

CAR - Cadastro Ambiental Rural I

Página 213



t
RECTBO DE TNSCRTçÃO DO |MÓVEL RURAL NO CAR

RegislÍo no CAR: MG-31570056791.ED24.8152.4M2.88F0 09EF.F5E2 5609 lDa:a dê Câdastr o: 1StO4l2A1g É.2A:O3

Area Total do lmóvel

Àrea Líqurda do lmóvel

'Árêa de Uso Restriio

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMóVEL

Númêro dâ Mâtíícula

/.853

10 073

ReÍnanescenle de VegetaÇáo Nativa

Rêserva Legâl

16,8346

9,4126

9,4126

M'rnicípio do Cáíório

Salinas/MG

Sâlinas/MG

46,3707 Área Consolidada

Área de Servidáo Administrativa 0,0817

46,2889

APP / Uso Reslrito Área de Reserva Legal

Área de Píeservação Permânenle 't.4677

0,0000

Datâ do Documênlo

24n9t2004 2.AL

Folha

100

5 406 01/10/2003 2-V 79

03t12/2009 2.BA 50

CAR - Cadastro Ambiental Rural

EI
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DECTARAçÃO DE NÃO SUPRESSÃO DE VEGETAçÃO

Eu, MaÍlysson dos Santos Bentes, brasileiro, Engênheiro de Minas, CREA-

Mc 2256261D, Responsável Técnico pelâ êmpresa Mineração salinas

lmportação e Exportação Ltda, inscÍita no CNPJ sob n' 42,794.263100OL-

60 e Responsável Técnico pela atividade de LavÍa desta êmpÍesa, no

empÍeendimênto Fazenda Pinhaozêiro, município de Salinas/Mc.,
DEctARo que não ocorrerá supressão de vegetação ou lavra sobre
fratmentos floÍestais em toÍno do empreendimento Pinhaozêiro, no

período de 10 anos, fundamento nos fatos, provas técnicas e

consideÍandos técnicos, que seguem:

o Considerando-se que uma produção bruta anual de 5.@0 mt e
proietando-se que está produção será mântida regularmente,

devido a própria dificuldade da lavra, por 10 anos (120 meses), a
pÍodução totâl no período de 10 anos será de 50.000 mt;

. considerando-se que a área em atividade de lavra já êncontra-sê

consolidada em 2,2 hectarês, ou 22.q)0 mt e com desnível médio

de 15 metrot tendo-se, portanto uma frente de lâvra da ordem de

330.000mt para ser trabalhado;
. considerando-se que anualmente a produção 5.(X)0 m3, ter-se-á um

período de 66 anos para tÍabalhos de lavra sem interferência em

áreas de vegetação em torno da lavra.

DeclaÍo ainda que qualquer forma de interferência na vegetação que por

âlgum motivo sejâ alvo de supressão, seÍá Íealizado todo o trâmite de

legal para obtenção do Documento Autorizativo para lntervenção
ambiêntal ântes da realização de qualquêr ação.

Por sêÍ êxpressão da vêrdade, firmo a presentê DECLARAçÃo.

salinas, 20 de iunho de 2019.

Marlysson dos Santos Bentes

Engênheiro de Minâs - CREA 225626/D

* lli6 ,"-,.),ç,. .;t* , :,.., .t;.. ri;.tt,.-

ANEXO: DECLARAçÃO DE PESSOA JURíDICADO CREA.MG (MINERAçÃO

SALTNAS).
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSEI HO REGIONAI DE ENGENHARIAF AGRONOMIADE MINAS GERAS. CREÀN,IG

cmrrDjf,o Dt R!6t5TRo E QúIIÀC}O DE PESSOÀ JrrnlDtc,À
xErcRo.0298all2019

VÀúIDÀ ÀTE 31 DE ÀGOST! OE 2019
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SERVIÇO PÚBLICO FEDE RAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIÂF AGRONOMADE MINAS GFRAJS CREAI\iG

CEIIDÀO DE RIGIS?RO E 9SI'ÀCÀO DE PESSOÀ JI'RIDICÀ
NoüEÀo:0298,11l2019

VÀ,I.IDÀ À18 31 DE À6OSTO DE 2019

côJ:Trt: :acl iL
:IIttr'tc;,O, B[l]L!lClÁ|1.lrilC, I\LrUi1R1ÀL !Àar-r, aCl4aRa IÀ- i ;r(Aa , lUPOiilACAO, llx ioRlACÀC Lia

tlNEFtaj !-l{ GEPtl, ÂF !'LOFE9TI"^IENTO E BEf;EEÍai}-tr1iN1o Il!: M-rllErFJ;, SERVTCoS DE li'rlcLl!:L Oa

.Vt:iilllr;-'E EQ,1P-inYEti'ir)4, aIIrEiLlRliIÀ, -ÀCRCF-'i,-LiIi I TF.ÀllaPr)RTa..,§aao'/iÀ!1Ia.l DE a;-!r:Àr- ''
ir!:IEICÀ:Àl !'ili',riirI i À

JflTialaÀ1.]f: 2Ua r! !vif!Sj\ Et1 EPlCiiiE FST.i lll.E lihDl n)f;À Àli1À Nn3 ÀT-rilD-;-DE; la SE-

cÀ.l.Ta :ro.1!1. _.Y iPcFrssroNÀL lll!:LirÀl! PE!o :r'TE À aLiNlEÀ/ePEq rliF,lP.qu!':l illr i-
ruÊPF:i L)EJERl INIrr,lÀ.. curRc -Ê')FISSIO\Àl 1NrFls l)ll VrP À |]XFFCEF ÀT VII)À!ES eUE EIT;ÀPCi,Fll'l

À5 ÀTFIBU aOES aO 5E!1 P:S:DIISÀVSL iÊaII:CO, ra ÀaC!.Dl aall a PREYISTa X05 ÂÊÍ. 6 , 'E', Li:.
,, iàfiiI E 1r il., 2.Lr. aa 1,_.i ! E Àrr:, :! fl aiI 519'1/Á6 E !.ir. fl i'il- lJ i?' nEli'ii-lj!:il
_-iÉ o. lO ari\FEn, :i'rts aENÀ :[ s:-\aCI: n-iviN:aI]Àr-i-,À.1, il.:i1: E1 )ir :t:NÀ:S Ài-l!r.\!liS À

:aPr_:rle.'

.EFTJ I]"'I' EIli:]D]I CRITI-'I !I\üE\TE
I ti: ilir!:.iicEs r.-ltiE :\1 if^i-.4!:À t'!C

:::ta:Ra E Ql,:-rÀ:i- la El1PP,!5Ã:l

ri.liilr- !1,1: i]a ú4.,'.r-r l::aL9

PEl,l INiERNIT. I'ÀR aoN: lFlon 
^ 

IEF-ÀCIDÀDE DE:ÍÀS

oiiG.sÀ - I.ERT:DaES - \:Àl.iar:aÀc l: arPT:laEs aE\:.:ii) !:
ct\t a t:'n{:Ra a296{{,:a:l alNE P-àR4 CONTÀTri a3l'a-r:12.::.

: !r:rPo\:Ài.IEl i À

F;rstFrcÀcÀo rEs-l
slrJ9i ÀIDt O -r_LrIO: À

slNÀTrlÀÀ lla:!E DICIJ.-IIIJl'|, illllr aliii ar)RT:RLA N" -r9a Dl:9/11 al:. l
iÉaui€lrTc coNslIauI-5F .v ,:F YIi :_nEil3Ta Nl :.1:1ia PÊNÀi, :FÀ3r Er:C,
ÀaÀa P!-N4:, CÀBi,'El. -

DE2



MóDULo r. cRtTÉRros LocacroNArs Dt ENOUADRAMTNTo

Pd.d responder os qu.stionom.ntos o sesuit, o . preend.dq dêvenót oc*dí o sistemo tnÍümothorto do lhÍ,oelÍ uuto d. Dad6 kpocioit do
5,s.ao (tDE-sBeho) dÉpohível eã:

Ir|-j]!Ê!rerl! ll9 !,rn q-!nre n i r r: llli
1. Mârque o üpoda suãeliclação: (as5inalé amente UrnAopção)

L.ençâ coÍenvô pára oFrâçãoeô r.rão dê vên«ôê^to da l(ençe dÊ op{.ação aõteno. ou êm rãzã.dâ p.Ídã dê prâzo pãra

rênovação áutonáncá

li.ença ahbiêítelde emprêêndimento já dêtenloÍ, em momênto ântênor, dê Autorização Ambiêntaldê funcionãmênto, Licenç.
Prévia ou trcênça de lôstalação.

Solicitâção dê licençã pàra â6pnáção dê emprendrrento

rcnovação dê licênça de lEÉleçâo Íenováçãô de licençâ dê oDsá<ao.

Não

Não §m

Não

2. O empíendhênlo 6tá/€íârá lcaliàdoêm Unidãde dêConFN.çãode Proleção lntesral, nás hipiit(:* preüías n Lêi)

Não

O êmprendimênto 6tá/e5târá l@aÍizadôém zo.a de ámonecihênto dê Unidád€ dê con*tuâção dê Proteção,ntelral, o! ne f.ix. de

3lm doeu ênrornoquando 
^ão 

howeÍ zona de âmort€rmento eíã6êledà poÍ Plàno de Manêjo; ercluidas as áreas urbanas?

O êmpÍendrh€nto 5tá/6tará l@iiDdo êm Unidàde dê Con*ru.çãode Ue s!íêntável, erêtoÁrêadê PÍoteçáo Ámbientâl(ÀPA)?

Não

4-7 O emp.endimênto 6tá/estará lGànadoêmáúea de Píotê!ão Ámbiêntal(APA)?

Slm. Sê SlM, informôÍ o nomê

5- O êmpreendrmênto e«á/eíará localkôdo êm netua d.8roíêra, êrcluídas ar áíêàs uôãnàr )

6- o êmprendrhênto €stá/€slará lGalzado êtuCoÍedoí tcoló,sico roÍmalm€ntê '.íituido, conío.he prwi5ão lêBal?

7. O êmpreendrmento es(á/e3lârá locã[.ãdo em áreás dêesnâdâs como Sitios Âãmer?

Não

3. O êmprendimento 6tá/esrárá lGalüado êh áíea dedíenagem a montantêderÍ«ho dê .uM d'ásua enquadrado €m (1.< esp?.iâl?

Não

9- Hálhaverá c.prãçãodêásuà ep€ú.iãl€m Àêã de coniito poruede r€urshidric6?
Nâo

O êmpÉendimênl o êstá/es!âíá l@alizado êD árêa dê alto ou murto alto grd de pot€nciâlidadê dê Gorréncrâ dê cávidadês, .onÍorme
dàdos ôfi cra6 do CtCÁV-|CM86?

10.1 O êmpreêndimeíto e €ueõtoho de 250 hetr6 esr àô ou estarão em árêa totàlmêntê urbanru âdâ?

10.2
se ÃO (ltêm 10.1), à atsrdàdê ou êmprÉ.d'mento lêíá rmpàcto .êál ou potencrál sbre cav'dad6 .atú.ôd ebteíânêas quê este]am

locãliadasem sua ÀDA ou no seu e.rornod€ 25o Ddros?

Não

11. HrEí *pressão dê €gelação?

Não

111 5. slM,ese rntêNenÉo* encôntrâ rerulãnzdá?

9m.5.SIM, tr pãrà rtêm U.2
11-1.1 se NÃo{noh.h u.l), have,i suprerúo deveêetaio nariva, êr.êro áivor6 ,{ladas ?

Não

11.1.2 5€ NÂO (no itd t1.1), h.v€rá spÍêsáo de v€€êlação nátiÉ eh áiêâr pÍirirán.s p.rá .onFry.Éo, .q,d€.ádá de rmporráEiá
brolólicâ "êxtrêmã" ou "erpê.rãl', êxcero áryqes reladas?

11.2 H.vêra coÍre ou .provêrtãhênto de áNorês,elàdãs n.rNâ5vpàs?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

!si.

Eo.

Eo-

Eo-

Eo-



poto r$ponder 6 quêíiüúenros d s.qutr, o êÚprcqdedú d.e.lá oce$ot o sitt.no irÍúhoizddo da tafuo.súuruíd de Dod6
Etpottois do Siwd (toE Sisehd) disponív.l .n
!ü ,:rJ!:t=1. rc !Jn,5 gl.i jlj É.! Ltl

1. Haw.á rnteMnêo êfr no de prê*tuaÉo pemanenle quê 3e ênquadr€ nãr proib,ções do ari 3e dâ Lêr Estáduôl ns

7s.M2/M1

2. o ênprêendrmênlo tem/tê.á impactoêm

área des€surançi Àêroponuáne e lêh nâtur€zaàtr.tNa de avrrãu.ã7

ben cuttural aGúerado?

3. Hâverá lãnçám.nlode ênu€ntet ou drípo.'ção de re5idu6 tetados em áCU.sd.Oá3sê tsp€cral7

Não

4. O enpr@rd'mentô €stá lo6lEado êm mâna.cjais, itu.dor a Bontaôte do ponto dê.áptaÉo prêvisto ou êristem., cujas

águas êsrêFh .lasiÍcadàs na Cl.$e Espedal?

x

MóDULo 2. FAToRES DE RESTRTçÀo ou v€DÂGo

MÓDULo 3, oUÍRA5 INTERVENçÕE5

or hds s a 9 d.g r.Éo ra<, .pd$ p.E 6 Nnaíobs .ro vcror iaonê dá i.rgo M.tredoRáÉ d. B.b HoÊontê t(ã '5- útq4, r-* PÍ r.ad(b r.l

5

Não. Pae Ér. nódulo 3

6 O emprend'nento eí;i l@lizado no Si«êma de /íieas Prctêgidar (SÂP)?

7. O empreendimén tô 3e ên@nÍa êô qualÍa*?

hstôlado ou êh operaÉo

7 I Oemprend'nêntoÉ * ên@ntÍ.va rê8êlmentê iníaladoou em op€ráçâo E d.tã d.3 d. da.mb@ d.2@?

o empreendimênto está loc.lizado na á.ea @mpreendidô nos ,imitês dos M!Íicipios quê .ompõen o Vêtor ionê, ÀPA

ciEte e/oú ÀPÁ Moroda Pêdreía7

g O ênpreenúm.nto €stá lÉl[.rro €n ãÍ.â .rê wler.bilidadê naturat muiro alD ê .tt ,o Zdê.Dero t.otrigi.o
E.onômi@ (daponívêl tanbán na lDÉ slstMÂ)?

9 O emprendmênto 6tii localizado na 
^PÂ 

(lrstê @ na APÁ MoÍodó Pedrer. )

1. Haverá inreEênçãoêm áre.5 & p.e*wôçao p€m.Nnr.s prê§ão d. vêgerôção nativa?

5im

Eo"
2 Harerá destca em árêa rúán*enrê dê aprcsão de v.E.tação nãtivã?

3. Hãverá m.nep sstênúvelda ws€tâçâo natva?

Não

4 HawÍá ãprovatánênto de materi.lrênh@?

5 Houw int€ruênÉoêm R+rua Leealên momento ponenoíà 22 dejulhod€ 2m3?

5.1. 5êSlM, for êtutuadâá ÍêcomporiÉod. ÂeeM têgat?

6 Houv€ int€ençào êm Á.êâ de Prearuãção Pêman$r€ €ô homenro poiterior à 22 dê

6.1 5eSlM, a i.têMnç5o eên.ontra rêgúlàrizada?

t

7 Oêmprendrmenro razfa.á uio ou hr.frençãoêm ÍeuÉhidÍico?

!si.

Isr,

flsr..

ENâo. P É pãÉ róduto 3.

En-

Do.

!sr.
!si.

En*

!lr:. !si.



72 Houve supressáo de ve8er.çâo em momênro posrêrio. à 22 de

12.1 5eSlM, es hrêDê.ção e ên.ônrâ regutãnzada?

Não

i2.11 seNlO(noitd lz.tl.6o.Íêu 3upíêsão dê v€!erôçâo nârivã, erceto áNores ieladâs?

72.1.2
& NÃO (m it h r2.1) coíeu Íuprêssão dê vêgé'ração Erivô em áÍeas prioritánàs pâra conpruáçâo, coned€Íadâ dê mponánc.
biolósrcá 'exl Íema" o! -6FÉcrã1", êt.ê!o áruorcr,etadôs?

Não

Falor locadoíâl FTESUITANTE

0

0tr



t

En-



MóDULo 4. ctassrfrcAçao DAs ATtvtDADEs

1. Dados das Íividades do êmpÍeendlmento

a-024Ç2 ld,a,tààbenÔ
5000,000

2

a 05,04 6
P"ha d€ Íêr4o/6râi d€ Í(hâ' ornimsràis € dê

?,000

2

Clâsse predominante Íêsuhantê 2

Fátor locacDnâl resultante L

LÀ5 . RÁS

lustíicotivo odicionol: Ativtdode enquod.odds hot cldsset 1ou 2.los tódigot listodos nos ot7ig619e 20 doON

2. Out os Íãtorês qúe elteram â modâlidade do licenciamênto na Dl{ COPAIÂ ne 2l7ll7

2 1 A anvidâde principâlâ ser licênciada se enquadra êm álguma das srtuaçõ€s a segui.

2 1.1 Trata'sê dê ampliaÉo d. aeroportos regionais reBUlaízados, códBo E{t{${), cncuns.rita ao5 limites do sÍtio

aeroportuário e considerada de bsuo potencralde rmpactoambiental, nostêrmos da Resoluçáo Conâmâ 470/2015?

Não

2 2.2. Trêta se de recpacitaÉo ou a repotenciaÉo de Pequenas Cenkais HidreléúiGs PCH5, aidiso t-O2-O1'1?
Não. Pulãr pâÍa rtem 2.2.3

S€ SIM (item 2.2.2), infoÍma. eel

- hâveÉ qualquer modíicação na área do rêseNârónoe no trêcho de vezão reduzida -TVÂ?

- 5erão necessárias alterâções na outorge de dúeitode úso de Íecuísos hidricos vigen te?

- a câpac'dade insteleda uttrapâse.á 30 Mw (tÍinta mêgawatts)?

2.2.3. Trata se de pro.esso com obÍigatoriedâde de instrução com EIA/RIMÂ porl

5im

5im

sim

Não

Não

Não

- pê rtence r ão di'diso D{1G2 (.abriGção de açú(âr e/ou destilaÉo de ákool)ê Íealizâr destilação de ákool?
Não

Não 5im

- pertence.âs atividades listâdas nos códBosG{1, G-O2 e G{3 da DN ê terárea útrlsuperior a l ooo ha?

NãÔ Srm

- pertênceraocódigoA 02 03,E Lavra a céu aberto Minério dê fefto ?

- pêrtêncer âo códrgo E{}O7-7 ÍAtero sánirário, inclusive Atêrro sanúáriod€ Pêquêno Porre)ê ter disposição diária
5upêriora 20 tde r.siduos sóldos !rbanos?

x

x

x

x Não Sim

Isi.

!si.

tr



x

- 5eÍ empreendimento de utilidadê públl6 e realizarocorte e a rupressãode vetêtaÉo píimáÍia e s€cundáná êm eíáCio
avançado de ÍeEeneração do Bioma Mãtâ Atlánti@?

Não Sim



- ser atividade min!ária e real,?ar supressãô dê vêcerãÉo se.undána em êíásio médio e avançâdo de regenêrâçãodo
Sioma MataAtlántiG?

Não Sim

- estar locálizadoeB área de vulneÍâbilidade náturalhuiro alrá e âtta no Vetor Norre? lresposto .lo ttem I, Teld 2 |
NãO S'm

Não 5im

2.2.5 F.sê do objerodo rêquerihênro

Houve concomitância das fases anteriorês no licenciãmento? Não

2-24 A ativtdad€ píindPal é ser |cenciadã é umâ insl.lãção de sirtêma dê abestêcimento aéreo de combustiveis com
cpacidadê total de ârmàzenagem até 15 mr, desde quê destinadas êxclusNamente ão abast€cimenro do detêntor dàs

2.2.6 caeo e âtividâde pdncipal â ser licencÉda pertenç! ao cd'digo E{s{Ht (ativ'dadêr li@nciâdas no eororno da est.Éo
ecológicã dê Cerodinho), respondâ:o empÍeêndimento possuipotencia! para âtetàrâ vhibilÍdâdê da área rombada na Seíã

Não

Modalldade resultantê: rÂ5 RÁS

x

x

x

Preenchêr TeÍa 5

flsi,

t



1. ldêít|fitaÉo do êmpí€êndedor

1.1 Emprêê ndedor/Razão Social Mineração Salinas Ímportação e Erportãção Ltda-ME

1 2 CNPI/CPf 42-194.263/Mr 60

Rúa Barão do RioBranco 1.4 Ne 5

Sala 2 1-6 Eatro:

1-8 CEP l9s6{-0oo 1-9 Munripio 5â,inas 110Uf
3A-999308558 112 Email: aÍnak!!!rrel.a@smail.com

1.13 As atividades são ou erão desenvolvidas por {osstnolor t.dot os opções qre se oplicon ao enP.eendedorl

MG

2. ldeírufiôÉo do êínpÍêeídimêÍrlo

I NâoInlomoção do Eúprcendinento íguola do Enp.eendedor: Sim

2.1Emp reendimento/Rarão so.ial: Mineração Salinas lmportâção e Exportâçào Ltda'ME

22cNP)lcPF: 42 194 -263 /000\-60
2 3 Responsável letal: AÍoldo H€nriques de Soura

2.4 Endereço: tàrendâ Prnhaozêiro 2.5 Ne: 5/n

2.1 Banrc: zo^a Rural

2.9 CtP 3956+000 2.l0Municipio' SâlÍnas

213 Emâil: !Ls!Coi!!rrcLre!@ [b. b!-gS!
2 Il UF: MG

2.12 TeÍ.Íonê: 38 99213 0512

2.14 Reíerência do lo.rl: Comunidade do Pinhaozeúo

MóDULo 5. caRAcrERrzaçÂo Do EMpREENDTMENTo

LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPTIFICADO COM R€LATORIO AMEIENTAL SIMPTIFICADO .

LAs RAS

2 15 Microêmpresá ou mrcroempreendedor rndvduàl:

2.16 Asri@ltor Famrl'ár ou Empreendedor f amiliar Ruíall

2.17 Ass6€çãoou coopeÍat,vasde catadores dê maieriais Íecrclávêi!:

2 18 Possui RPPN mâioÍ que 20ê,6 da áreà totaldo 
'móvel:

sim

5im

Sim

Não

Não

Não

Não

3. E r€ícsô par. coÍíespondârcia

tro, preencha os campos abáro:Empreendedor ou

3 t Ende.eço:

CEP

3.5 Email

4, Dador das ativüadêr do empÍeêndlmêato

D.*t4r.tiüdad..ícrih.lo.mpe.diDêrto

a 05 0,16

t

1

É necessário listaroulras atividades álém d.s descritás acima? Não : 1 !r!t(rr q !!,. rr I_e.l! I1



4.1 al.$. a.úlLtrtê do .mp.€lndim.nto

1

2



3

4 2 lnformações sobre o prcesso de licenciâmênro mineral- ANM/DNPM (somente para minerâção)

Íitularou Requerente: Mineraçãô sêlinas lmportãção e Exportação trdâ ME

Núm€rodo Procêsso ONPM/ANM eÁno a32.779179a6

4.3 rrãta5e de umâ ampiiãçlo do empreend imento? lJrua. l_lsi-
5e SIM (tem 1.3), inÍormar a Quantidâde (conforme o paràmetro de porte e respectiva undede da atividadê obj€to

dã licençr' antesda ampliação depoís de ampliação

4.4 o empreendimento t m licença àmbientel vrsênte ou ã ser renovada (,nclusive aÁr)? [lNã" fJst-
cdso sin, pteeh.her quodto d tequn. 5e omplloçõo, indicor no @luno 'obPto do licendomenb" o ot'vtdode pnncipol
rclocionod o à a np lioção.

4.4.1 Ljc€nçâ5 aíhàieírtais vtente' ou a seíün í€norÍadas thós.n rff)
P|ü.3F PA COPÂM n9 Obj.to do li.êMi.reiio

4.5 Fase do objetodo

RenovâÉo Ne do pr6esso:

r c,'1: /.2 0I ,l

5. toaatEação do empr€€ndlmênto

lsim | ,Sim Não5.1À área do empreendimento abrange/abÉngerá outros múni.ípios?

51 1Sê sim, quâis?

5.1.2 Sê sim, qual município com maior pe.centualda área dâ âtividade?

5.1.3 SUPRAM

s.2 O emprêendimênto está lô.âlizado em qual bioma? Cââtinga

5.3 O empreêndimento está locali2âdo em zona

5.4 Trata se de imóvelrural? Não sm. S€ SlM, rnÍormar nq do c-AR no campo âbaixo (ITEM 5 4.1)

5.4.1Ns do(s) Rêciho{s)de lnsÚição no CAR r'lc 11570(15.;! iir,)Ái!i1.i!l:i:!-l,LrratF5É-r!11

5.5 Coordenadâs geográfics, em SIRGÀS 2(m, para,Éli.aÉo do PONIO cENTRÂt do emprêendimento'

coordenadâs geográfic.s

lrr

(7 dísitos) (7 diritos)

6. C.ir.cterÍraCo do empÍêeídinêito
x6.14 Utilização do RêcuÍso Hidricoé/será erclusiva de Con.êsíonária Local?

6.1.15€ Não, o prêenchimento do quadroa seguiÍ é obritatório.
Não sh. (lr pãra ftem 6 3)

Certídão de Uso lnsisnfiente Ne da Certidão aoial lr.1la,/lai!

6.2 Hál haverá.iptaÉo de ásuâ 3uperíicialêm Á.êa de Conílito por uso de recuBos hídíicôs?

NãO sim. Ne da oac/rGAM

6.3 Faz uso de AutorizaÉo/ Resularização párà lntervenção Ambiental?

Não sim. Ns do (s) certificado (s)

64 N-o totâlde funcionários do êmpreend,menro:

x

6.5 Estimatrv. de in\,€stimento para implantàçâodo empíeendimento {RS) 600 00tt.ail

1

fl"*"*



7. Dedarações

Nome legiveldo responsávelpelo preênchimento do FcE e assinátura

8, Rêlação dê documentos

-OECURO, sobot penos do let,que o empreendimento eski optoo ope.orde ocordo.on todos os condiçõe e poúmetrcs
ombÉhroií legolnente úiEentes, dispondo de .Btenos de qetenciohento dot dtpect$ onbÉótdts, ihcluíndo o contole de
tuídos, de emissões otnosÍéricos, de eÍluehtes liquid6 e de resíduú stilldos, ben.omo o rcobilÍtoçdode óreosdegrododos.

- DECLARo, tob os pehos do |ei, que os inJonoções prcstodot tõo verdodetut e que 6tou ciúte de que o Jolsidode no
prcstoçõo dettot tnloítnoções constitti cnne, no Jomo do ortiso 299, do .ó.liqo penol (pehd de rcclusõo de 1 o 5 onú e

nulto), c/c otttso 3e tlo Letde.tnes dnbientots, q/c ongo 77t do Oecreb na 47 383h8, c/c o!7tgo 19 do Reoluçõo Condno
ne 237/97.

20 dê lunho d.2019

!uoê d3. rÍ.rrrni iri.,..Í

t,

a! i 5lrl.i rrJ 'Ê ,j .r !:rr .ê.a:Ér ir eital v: Ê ., \'J ;r.rir i(,r rrr Í r.ftnlt r,raoa !ê e S:-..à. r\ir.-rrJ.!

IAAL .r ,.: rti it,r .ri, irn.ir..! r ,à
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ldentificaÉo do empreendimento a ser Iicenciado

Empreendedor: MineraÉo Salinâs lÍÍportâÉo e ExportâÉo ttda-ME
Empreêndimento: Minereção Sâlinas lmportôção e Exportação Ltda-ME

Município: 9llnas

oRrENraçÃo paRA FoRMAt-rzaÇÃo DE pRocrsso

Clessê do empreendrmento 2

Modalidade do licenciamento ambientel LAS - RAS.

Ànuência da Agênciâ Municipal ou Metropolitana. {nos municipios onde houvêí ).

Anuência do óraão competente por proteger bem cultuÍalàcautelâdo.
Arquivo GEO do poligono do empíeendimento (kml ou shâpe zrpado).

Auto de vistorie do (orpo de bomberíos (ÂvCg).

Autorização da Fundação Cultuíal Pelmàíês.

Autorização de Fundação Nâcional do índio (FUNAI).

Certidão dô JUCEMG ou SEFAZ, atestàndo ser microemprêsa ou microempreendedor individual-

Certidão de Regrstro do lmóvêl destinâdo ao êmpreendimento-

Certificado Ambrentaldàs empresàs íeceptoras de píodutos e residuos peírgosos.

Certificádo dê Regularidàde no càdestro Técnrco Fedeíà1.

CNPJ e contrâto sociel (âtualizado) de êmpresa rêquerente.

Contrato dê arrendamento/Comodato.

Cópiâ Têrmo de compromisso com o IEF para recuperâção/compensação de área.

Cópia da autoízação pâra rntervenção em recurso hídrico (do certificado de outorga, do cadastro ou da

certidão).
Cópia do Documento Autorizativo para lnteruenção Âmbiental (DAIA).

Cópia do Estatuto Social atualizado, atestando ser o empreendedor fusociação ou Cooperativa de

Catadores de Matêriais Recicláveis.

Cópia da Portaria do lnstituto Estaduôl de Florestas reconhecendo a crieção de Reserva Particulàr do

Pãtrimônio Natural (RPPN).

CPF e Carteira de ldentidade do Requêrente.

oAE (taxa de licenc.)e seu comprovônte de pagamento-

Declôração de Aptrdão ao PronaÍ(DAP).

Declaração de lnexrstência de Áreâs Suspêitas de Contaminâção ou Contaminadas OU Protocolo párâ

Cedastro de Árear Suspeitas de Cohtaminação ou Contamrnâdas

Declêração de porse do rmóvel ou certe dê ànuência.

Declaração Municipal (uso e ocupação do solo).

Estudo de lmpacto Ambiental (ElA) ê RelâtóÍro de lmpacto Âmbiental (RIMA) com ART.

Estudo referentê a critério locacional (cáptação de água superficial êm Área de Conflito poÍ uso de

recursos hídricos).

Estudo referente a critéÍio locacional (Cavrdades).

Estudo referente a critério locâoonãl {Corredor Ecológico)

Estudo referente a critério locacionâl (Curso d'água de class€ especiàl).

Estudo referente a critério locecionâl (Resêí!-á da Biosfera)
Estudo referentê â critério locacional (sitos Ramsar).

Estudo referente a critério locacional (Unidede de Conservação de Proteção lntegrâl).
Estudo referente e critério locacional (Unidadê de Conservâção de Uso Sustentável).
Estudo Íeferente a critério locacionel (Zona dê Amortecimento de t nidáde de Conservação de PÍoteção
FCE - Formuláíio dê Cerecterização do Emprêêndimento. (Arquivo assinado, digiralizado).
FCE - Formulário de Caraderizâção do Empreendimento- (Plânilhâ completa do excel em xlsx.)

OrientaÉo pára formâlização de processo de licenciamento ambiental (FOB).

Documentação necessáÍia (epenes equeles assinalados com !)



Parecer do Ill Comando Aéreo Regional.

Plano dê Controle Ambiental (PCÁ)com ART.

PIano de Eínergência Ambiental, acompanhado de ART.

Procuração ou equivalente de quem assina o FCE,

Relatório Ambiental SimpliÍlcado (RAS).

Relatório Ambiental Simplificado (RÀS) pare Renovação

Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA).

Relâtório de Controle Ambiêntal (RCA) com aRT.

Relatório de Cumprimento dê condicionantes, com as iustificativa d€ descuÍnpíimento_
Relatório técnico do testê de estehqueidade com ARÍ.

Estudo detráfego de veiculos, com ART, anahsado e decidido pelo ór8ão competente.

Anuência do lnstituto do Patrimônro Artístico Nacional (tphan) -se o empreêndimento e5tiveÍ localizado
em Nove Lima Se a localizaçâo do empreendimento foí Belo Horizonte, além da Anuêncra do lphan é

necessáío apresentaí Anuência do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Eelo
HoÍizonte.



GOVERNO DO ESTADO DE |ilINAS GERÂIS
SecÍetarie de Estado de Mêro Ambiente e Desenvolumento Sustenlável
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TERMO DE REFERÊNCIÂ PARA ELABOR,AçÃO DO RET.ATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS)
ATIVIDADES MINERÁRIAS

Râzão sociâl/Nome M Sa,inas Importação e ExporlaÉo LTDA-ME

MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO
í.í IDENTIFICAÇÂO DO EMPREENDEDOR

Nome Fanlasia Minêsâ
CNPJ/CPF 42.7 2f3tOOO1ôO I lÍllqg1o estadual
c

DO EMPREENDIMENTO
Razáo socral/Nome Miner Sãlinas I e LTDA-ME
Nome Fanlasia Minesa

42 794 263t0001$O
de Cadasko de lmóvel Rural cct

DO RESPON VEL LEGAL PELO EMPREENDIMENÍO
N.-e Aroldo Henriques cle Souza

N

1.2 IDÉNTIF

Estê RÂS foi elaborado poÊ ( ) proÍssionais vinqJlâdos a 6mpíesa de @nsultoriâ ambiêntal = pÍgEhá 06 campos âôaito

x um ou mats onais aulônomos - pâsse

Têlêfone
f r.4 IDENTIFI

Râzâo sooel

Sócio/Administrador

38-99930J558 É-mail

DA EMPRESA RE=PoN§ÀVEL PEú ELqBô DO RÂS

Amaldl do Nasomento Vierra
Nome Fanlasia

rctiPJiCPF 081.243 4 49
gInellqyre]le@clt?ilcom 

-

êstadual
E-nail
Númêro de rnscJjÉo dê êmpresa de @nsullona no Cadastro Técnico Nâcional de
Atividades e lnstrumentos de DeÍêsa Ambrental- CÍFiAlDA-IBAMA
I.4.1 PROFISSIONAIS OUE PARTICIPARAM DO RAS
Câso acÍêscent€-os insêÍindo novas linhes abaixo

Nome
FormaÉo

onal
N" ART ou

ente
14 201 9{»00«rca2
52

E-mari
N' CTFi

AIDA-IBAMA
I Amaldo do Nâscimento Vieira Geólogo 807841

ES SOBRE O PROCESSO DE LICENCIAMENTO MINERAL . AGí 5 INFORi,IAÇ NCIA NACIONAL DE
_ ANMINE

TiliJler do processo MineraÉo Salinas lmportaÉo e ExporlaÉo LTDA-ME

832119/1986 Fasê êtual do píocesso Concessáo de Levra

Área concedida (ha) 49 Substância(s) mineral(is) Feldspâto

CNPJ

í.3 I

lrl!9!çáo esladual :
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M LO2- AMBIENTAL
2.1 ATTVTDADE(S

p.42-06-2

DO EMPREE NDIMENTO OBJETO DE REGULARIZAÇÂO PELO RAS

Código dâ
atiüdade

211AO171

Atividade
(lr.nsêvá psÍâ êste campo o têío

@íespôndênte ão oódit o da DN coPAM
.P 217t2O17J

Paràmetro ê
unidade de

porte

2172O171

Quantidade EsÉgio atuâl da aüvidadê
(Àscimle âbaüo a snuação

cmespondênte)

( ) Fase de projêto

( ) Fase rnstalaÉo (ro.q"..b€ixo)
( )a injoar ( ) inioadê êm .././

Lâv.a a cáJ abeno - Rochas
omâmentars e de rêvêstrmênto

l

Píoducão bíu!â 5 000 m"/ano

(x) Fase opeíaÉo (É,qÉ âbá".1

a rniciada em /
( ) Fase de proieto

1,)

Pilha de reteito/estéril de roctEs
omamentais e de revêstimênto

( ) Fase rnstalaÉo ("wq,,ê.bãtro)
( ) a inioar ( ) iniciada êm ../ /

(x) Fase opêraÉo (ftEq,ê âbâro)

Area útl

s

2ha

a inroaÍ iniciada em / ./
2,2 1 POTENCIALIDADE ESPELEOL GICA_ DESCRI

EllerqÉq à oconência d€ cavidadês
O emprêendimenlo e seu enlorno. numa fâixa de 250 mekos se ênconlram 6m á
totalmente urbanizada?
Existem cávidac,es na área do empreendimeôto ou em seu entomo. numa fâixa de

I 250 metros?

O êmprêêndimento podêrá câusar algum tipo de rmpacto nestas câvrdades?

Passe ao itêm 2.3

'l)§!m!-x) Nêq Pejlq ao IEtr 2 3
Sim

) Náo Pásse ao item 2.3
ênto teÍn ( ) Srm. Apresentar êstudos espel€ológicos conformê

locâhzaçáJ prevrsta em
área de alto ou muito êlto
grau de potenoãlidadê de
oconência de cavidades
coríorme dâdos oíloais do
CECAV-lCMBro?

ÍeÍmo dê Referênoa dê cfltéíro iocaooíral dispon ivel
no sítio eletrônico de SEMAD

O(s) iínpêclo(s) dêscÍrto(s)
c€usam alteraçáo negativa
de nâtureza peÍmanente
sobre as cavidades?

()
S,m. ( ) Não Apresentar estLdos espeleológicos conforme

determrnado pêla lnstruçáo c,e SeMço Srsema n'
0€,/2017. disponívelno sítio elêlrônico da SEIdAD

DE IMPACTOS AÀ,lE|ENTA|S E MEDIDAS MITIGADORAS

( ) Náo Apresentar abarxo os rmpaclos e mêdidas de contÍolê que garantam a manLienção
das condições ambientars da(s) cavrdade(s) píesentês na ADA e árêa de 250 m de êntorno,

Aspecto ambiêntal

anexando ano dê monitoramênto desses rm os confoÍme es cado no Mfuulo 6
ASPECTOS, IMPACTOS AMBIEI{TAIS E MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

Oêscrição do lmpaclo medadas de ContÍole Ambiental

t
2

-05-04s
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2,2 INCIDÊNCA DE CRITÉRIO LOCACIONAI- PREVISTO NA DN COP,jíTIí. 2iIM17
Há um ou mars cÍllálos locâcionârs dê enquadíamênto
rncrdênles sobíe o empre€ndimento?

( ) Náo

( ) Sim - rnroróe{s ao hdo.lêndo cômohase.a Tabela í do Anero
Unrco da DN COPAM n'21712017

2.3 tNCrDÊNClA DE FATOR DE RESTRTÇÂO OU DE VEDAÇÃO PREVTSTO NA DN COPAM N" 21712017

I Há um ou mais falores dê reskrçáo ou vêdâÉo paÍa o
empreendrmento?

(x ) Não

( )Srm i nlo,me os ao lado. lendo ( oDo báse n. Tãbelà s do Anêro
Ún@ dà ON COPAM n'?17/2017 eelÉrtandô á relelva leoal aolicável

2.4 AtVtPL ÁO DE ATIVIDADE JÁ REGULARIZADA AMBIENTALMENTE
N' do processo dá últrmâ [cença oi] AÂF da etrvidadêTrala-se de

ê- .liaÉo dê

(x) Nào

|cença parê
etrvidede já objeto de ampliação

Ouantrdade (@Ídnê o párãmeto {tê poÍtê e respêtwa uni&de da

aúvid.de oqero da l€ênça) antBs da ampliaÉo

OLrantrdacle (@tumeo paÍãmerro ê pôde e.esrectva unidade da( ) Srm =. assnare ao rado a a
LICENCIADAS POR MEIO DESTE2.5 OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO EMPREENDIMENTO

RAS
Có'digo DN

2't7t2017 Especiíicar Aüüdades Parâmêt o/Unid Ouantidadê
lnício da
Atividade

I'
l

2 6 LIGENÇAS AMBIENTAIS VIGENTES (NCLUSIVE AAF)

No Procsaso PA

COPAÍÚ

No do
C€rtificado

Obieto do

liconciaÍrÉnto

Data de

concessáo
Validade

l

O emprêêndrmênlo está localizâdo em
remanescente de formaçóes vegetars natrvas?

área com (x) Não

( )Sim Assrnalar abaixo

M 3 LOCACIONAL

( ) Floresta ombrófrlâ sub Montane

( )Floresta ombróflla Montena i ( ) Câmpo

( ) Floresta Ombróírlê Alio Monlena I ( ) Campo Rupestre
( ) Floresta Estacionâl Semidecidual
Sub Montêna

'( 
) Campo Cerrado

( ) Florêslê Estacional Semidecrduel

f; 1 fUresta fstacionel D;ciduãl Sub i

. Montâna
( ) Cenadão

( )Vereda

a
( ) Cenado

( ) Outro Especifrque

{
3
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Curso d' a
O ompreendimênto está
locáhzado em áaea que possui
rec!rso hídnco superficial?

(x) Não
( ) Sim lndique ao lêdo

Nascenle
La ou reservatóno artfi cial
Vereda
Outro E

[F.rrãp""- litojogias da área em que 6stá situado o
em reendimenlo
Unidadê Geomoíológic€ da área em quê está s,tuado o
empreêndimento (Consultar Camada de Comparttmentos de FormaÉo Sahnas

IDE-Sisema)
abaixo os pnncipars âspectos geológ,cos e geomorfológtcos (contemplaôdo geologia locá|, foímas de relevo

associadas com a geologra, suscêptibrlidade erosiva das Íormas de íelevo e dos lrpos de solos que ocoarem na área do
empreêndimento). sálimtândo equeles que condrclonam a olimizaçáo do processo de lavra e da operaÉo das eíruturês
assooadas, com vistas à minimrzaçáo de rmpactos A descnÉo deverá contemplar a áreâ diretamenle efêtada e a área
de rnfluéncia direta

Mapa GeolóErco Reglonal

+-)

1'

l

2 êomanêreit

Figura 7: Craton do São Francisco. Geologia Regional

GEOLOGIA REGIONAL

A região leste do estado de Minas Gerias compreende parte das provincras

(Estruturais/Geotectônicas) Mantiqueira e Sâo l-rancisco
(ALMEIDA.1977:1981:ALMEIDA&amp. HASUI, 1984:PADILHÂ et â1., t99l). As idades

idessas províncras Íemontam ao árÍqueano (idades U-Pb entre 3130+ou-8Ma) com

, ÍetrabalhaÍnento e geÍação de crosta Do Transamazônico (2200-l800Ma) e Brasiliano (700-450

{

Ma) (CUNNiNGIJAM et al., t996 MACIIADO et sl., 1996: SOI-LNER et al., l99l)
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Exist
Mant

e uma certa confusão na I
iquera en cinturões orogênic

iteratura quanto à subdivisâo da proYincia Geotectônica
os. Os limites geológicos (litológicos, estrururais. tectônicos.

magmatismo associado, metaflorfismo) e geográÍicos suscilam dúvidas. variando segundo o
entendimento e preferência de cada autor. De uma maneira geral. admite-se que essa provincia
se estende desde o sul da Bahia ao Rio Grande do Sul. numa extensâo superior a 2000 km,
bordejando a provincia (Cráton) São Francisco pelo leste e sul, sendo recoberta pela Bacia do
Paraná 1t-a-nerozóica) na porção meridional. E subdividida em cinturào (ou Í'arxa) Araçuai
(ALMEIDA. 1977). Cinturão Atlânlioo (LEONARDOS &arnp. I lTE, 1974). Esses dois
últimos ocupam entre o valc do no Doce e o Litoral (CL.INNINGHAM et al., I 996).

O cinturão Araçuai ocupa o setor setentrional da província Mantrqueira- entre a província Sâo

Francisco e o cinturão Atlântico, incluindo a falra de dobramentos e empurrÕes da serra do

f inhaço. Segundo Almeida et al. (1973). o cinturão Ribeira ocorre desde o sul da Bahia ate o

Paraná, em uma extensão aproximada de 1500 km, sendo a principal unidade tectônica da

provincia Mantiqueira. Entretanto, CUNT."RIINGIIAM et al. (1996) nào fazem referência ao

cinturão Ribeira como uma unidade tectônica presente ao noÍte do paÍalelo 200 S. Esses autores

estendem o cinturão Araçuaí até o limite sul da provincia Sào Francisco e mantém

indivrdualDado o cinturâo Atlântico l

Assim- na porção setentrional da provincia Mantiqueira, o cinturão RibeiÍa se confunde no todo

com o cinh-rrão Atlântico e, em grande parte, com o cinturão Araçuai. Segundo diversos autores

citados em CUNNINGHAM et al. (1996), o cinturão AÍaçuai e uma bacia do tipo rtftensiático.

mesoproterozóica. invertida e overthrusted, preenchida com unidades mesopÍoterozóicas do

. Supergrupoda provincia Mantiqueira, entre a provincia Sâo Francisco e o cinturâo Atliântico.

incluindo a faira de dobramentos e empunões da serra do Esprnhaço. Segundo Almeida et al.

(l^?J). o cinturâo Ribcira ocone desde o sul da Búia ate o Paranà cm uma e\lensào

a|Íoximarla rle 1500 krn sendo a principal unidade tectônica da provincia Mantiqueira.

I Entretanto, CI.INNINGHAM et al. (1996) não fazem referência ao cinturão Ribeira como uma

unidade lectônica presente ao norte do paralelo 200 S. Esses autores estendem o clnturâo

Araçuai até o Iimite sul da provincia Sâo Francisco e mantêm individualizado o cinturão

Atlântico. Assim. na poÍçào setenlrional da províncra Mantiqueira. o cinturão Ribe[a se

confunde no todo com o cinturão Atlântico e, em gande paíe, com o cinturão Araçuai.

Segundo diversos autoÍes citados em CUNNINGIIAM et al. (1996). o cintuÍâo Araçuai é uma

bacia do tipo rry'ensrático, mcsoproterozóica- invertida e overthrusted, preenchrda com unidades

mesoproterozóicas do Supergrupo Espiúaço e unidades neoproterozóicas do Supergrupo São

Francisco. EnÍetanto, PEDROSA SOARES et al.(1992',b) mostram evidências de

lespalhamento de fundo oceânico conr geração de cÍosta oceânica em tomo de 800 Ma,
relacionada à abertuÍa do "rrftAraçuaí''. No cinturâo AÍlântico, estâo as rochas metamórÍicas de

alto grau Nota-se a tiagilidade do limite entÍe esses dois cinturões. que estaria marcado por

{
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diferençÀ ào ambiente det-posiçaài no grãu úetamorrrco txislo verrle a anfibolió no cin turão
Araçuai) e por uma distribuição geográfica, vale do rio Doce para leste( cinturão Atlântico), sem
um significado prático em trabalhos de campo
A região ora em estudo está situada a leste da sena do espinhaço, nos vales dos rios

lJequitinhonha. Mucuri e Doce, em donrinios dos cinturôes Araçuaí e AtlâÍtico- como definidos

Beograficamcnte. ou englobando a porção norte do cinturão Ribeir4 de AIMEIDA et al. ( 1973).

Dois domínios tectônicos pnncipais loram drscriminados: um domirrio cralrôn icopre-brasiliano

(Núcleo Antigo Retrabalhado de Guanhães) e outro domínio designado genericamr.nte de faixa

móvel lsensu KRONER.1977) com um subdominio ocidental e outro oriental. lmportantes.

f". as de empunào separam esses dominios que mostram aspectos esruturais, metamórÍicos por

cisalhamento transcorrente ou transpressivo (rampas laterais e oblíquas). apaÍentemente em

regime progressivo durante a deformação principal.

O núcleo Antigo de Guanhâes, Arqueano- constin-rindo a borda leste do cráton do São Francisco,

está rcpresentado por gnaisses/TTc com rochas máÍicas e ultramálicas associadas lcomplexo

Basal), sequência VulcaÍro-sedimentares (gnrpo Guanhães: metaultrunáfica, anfibolito,

I-ormaçào lenilcra bandada. EUalltir \lsto- nrica xisto. quafl./ito. gondito- rocha calcissilicática-

pelo menos em paÍe ÍepÍesentando os cintuôes de rochas verdes do Serro, Morro do Pilar e rio

Guanhães) e gÍanitoides alcalinos (Suite lntrusiva Borachudos: Cranito Açucena). Em áreas

restritas. ocone eclogito.

l\tíPaleoproterozóico, desenvolveu-se uma sedimentação femtginosa relacionada as sequencias

ferríferas do supergrupo Minas. que pode ser observada nas a jacências da cidade de Guanhàes.

Paralelamenle, alnda neste periodo, for inposta a faixa móvel que bordeja a margem leste do

cráton do São Francisco. amplamente afetada pela tectônica transamazônrca- onde se situa o

complexo Mantiqueira, constituido de oÍtognaissesmilonitizados e subordinadamente

metassedimentos na fácies anfibolito alto. Com a instalaçào do processo de riftearnenlo no

período estateriano (1.75 Ga), formou-se, na base da crosta, a granitogênese ocorriam denames 
i

rioliticos continentais. identificados desde Conceição do Mato Dentro até alem da cidade de

Mato Verde, já nos limrtes com o estado da Búia, demarcando os primórdios da abeÍfiúa do ít
Espinhaço

( 6
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No dominio ocidental da faixa móvel proteÍozóica. registra-se: a) uma ampla sedimentaçâo de

ambiência mariú4 representada por xistos e gnaisses peraluminosos com estaurolita-

silimanita, cordierita e granada em quantidade r ariadas. de ausente a abundantes) em parte

migmatizados, quartzitos, rocha catcissilicática e mármore lgnrpos Rio Doce Macaúbas',

, correlatos): b) gnaisses metaluminosos tipo 'lTG, com intercalações tectônicas de

I metasscdimentos e anfibolitos e ocomência restritas. mas de distribüçào regional, de enderbito

(Complexo Mantiquera, similar ao complexo Basal); c) gradtos metaluminosos, em parle

contaminados pelos metassedimentos encaixantes (suíte Intrusiva Galileia).

A sedimentaÇão Macaúbzs/Rio Doce recobriu indiscriminadamente áreas do Cráton do são

FYncisco, núcleo Antigo de Guanhães e embasamento gnáissico aÍqueano ou transamazônico a

leste destes.

O dominio oriental da faixa móvel moslra gnaisses Kinzigiticos da fácies anl'ibolito alto a

rgraÍrulito, quaÍtzito e rocha calcissilicática (comple.xo Gnáissico-Krnzigitico); granitos

lperaluminosos- em grande parte leocogtanitos ricos em granada. sillimanita e/ou cordierita

(leocogranitos carai. Faísc4 carlos chagas e wolÍI': granitos Nanuque, Ataleia e outros),

gnaisses tonaliticos e enderbitos(EnderbitoMangalô)

No Neoproterozóico, ocoÍreu a intensa granitização reconhecida em toda a faixa móvel a leste

do cráton do São Francisco. resultando na formação de granitos pre-. sin- e tarditectônicos e,

e\-nruito menor quantidade, pós-tectônicos.

No dominio ocidenlal da folha Padre Paraiso. tal evenlo resultou na intrusào das rochas da suite

Calileia, encaixadas nas formações Sâo Tomé e Tumiritinga (Grupo Rio Doce), com

associaçÕes mine raisindicativas da tácies anfibolito alto a granulito. Já na porção oriental, os

metassedimentos estão francamente metamorfisados na fácies granulito. envolvidos em

proccssos de migmatizaçào por fusão t compleroGnássico- Kinzigilicol c gerando grande

volume de granitos peraluminosos lleucogranito Carlos Chasgas; granitos Ataléia- Pedra do ;

Sino. Nanuque c oulros l.

Granitos pós-tectônicos brasilianos posionaram-se em vários locais da faixa móvel. geralmente

na forma de diques ou cm pequeÍros corpos, cortando qualquer unidade. Uma tectônica úptil

7
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afetou todas as unidades litológrcas dos dominios referidos e, ao longo de algumas estruturas

geradas nessc processo, colocaram-se diques biisicos mesozoicos.

Mapa Hidrogáfico e Hipsométrico do Local
t

I r -'1

ri

_ Figura 8 :Geomorfologia srmplificada do município de Salinas

6.3 ASPECTOS DA GEOMORFOLOGIA

A geomorfologia e marcada regionalmente pela presença de chapadas. lbrmadas por

superficies de aplainamento na porção centÍal da iírea de estudo. Os planaltos localizam-se

ao nordeste e ao sul, são constituidos em sua maioria por morfologia do tipo cuestas -

leições muito caracteristicas dos graÍritóides intrusivos com tbrmas dômicas.

As caracteristicas do relevo das bacias do rio Jequitinhonha em Minas Cerais, estão

fortemente associadas às caracteristicas geológicas. A disposição estrutural das rochas, em

conjunto com os agentes meteóricos, moldou o relevo compartimentando-o em vários

conjuntos geomortblógicos distintos (Planalto do Rio Jequitiúonha - Rio Pardo, Serra do

eomineÍais
.w|.r.-ríZlmG

í
I

+

lÊ
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Espinhaço, Planaltos Dissecados do Leste de Minas Gerais, Depressão do Jequitinhonha e

Planalto Dissecado do Rio Pardo) segundo o Mapa Geomorfológico de Minas Gerais.

elaborado pelo CETEC em 1982 (F'igura 08).

-

\ÚFrrEr'ÀlFnii!Egijú!(llI('l!r]'

Figura 09: Conjuntos Geomorfológicos e Planalto do fuo Jequitirhonha e Rio Pardo

Adotando-se a nomenclatura deÍinida por Gonçalves (1997), citado por Feneira (2007),

definiu-se o Planalto do Rio Jequitinhoúa associado aos sedimentos detriticos

iFconsolidados. como única unidade geomorfológca presente na área da Fazenda

Pinhaozeiro e suas adjacências.

I

i

,
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i Figura l0 - Vista da Formação Salinas em destaque e ao fundo a Unidade aplainada.

Neste contexto, a área de estudo apÍesenta uma enoÍne diversidade geomorfológlca com

destaque paÍa a área com relevo bem acentuado e que recobÍe a maior paíe da área da

fazenda. Na porção drenada dos cursos d'água não se várzeas ou teÍraços, descaracterização

qualquer vocação agricol4 visto que as drenagens direcionadas e com fundos em "v"

evenL tualmente propiciam pequenos acúmulo de matéÍia orgânica.
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Mapâ Geológico Local

2êominêÍeis
Lrl 'Éa&tE.En,8

tugura 2:Geologia do municipio de Salinas

I5. Geologia Econômica

9.6 TIPO DE MINERIO

Feldspato em corpos pegmâtíticos

9.7. Qualidade do Material

çnercialmente, o mrnério em questáo tem uso como rocha industrial e também como revestamento,

para utilizaçáo em pisos e revestimento de parede seja sob a foÍma de chapas ou ladÍilhos Pode ser

utrlizadas também em pias, soleirâs, beiras, rodaÉs e demars necessidades de construÉo ovil

9.8. Reservas Medida

A reserva medida foi obtida do relatóno final dê pesquisa do processo em epígrafe.

A reserva medida foi consideradâ como a obtida do cálculo do volume dos maciços encontrados na

área pesquisada.

Entâo, termos os seguintês valores para a reserva Geológic€ Mêdida:

Corpo mineralizado (Íeldspato) 162.036,00 m3

Total 162.036,00 m3

Logo, a reserva medida nos maciços rochosos da área, aprovada pela ANM é de 't62 036,00m3. ou

i414.812.
16 t.
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397.341 .84 r.

Como apresentado no flnal deste ptano, a empresa continua pesquisando a área e, após a

I ÍinalizaÉo dos trabalhos de pesqursa, será apresentado um relatório com a reavallaÉo das reservas

minerais da refeídâ portaria de lavra.

10, APLICABILIDADF

Como o tipo e a utihzaçâo do bem mineral a ser extraído fitam o tamanho do empreendimento, esta

dita diretamente à adequaçâo ou não do plano de lavra ali empregado

Portanto, a adequada aplicabilidade do plano de lavra, determina a funcionalidade de operaÉo vitâis

a mrna durante toda a sua vida útrl

Parâ tanto, as etapas da lavra propriamente dita, como o desmonte, o cárrêgamênto, ê o transporte.

içn como as etapas antenores (como o decápeamento, e construçáo de acessos e ediÍic€ções) e

posteriores (monitoramento de proteÉo ambiental e recuperação ambiental da área) assumem a

mesma imporláncia.

i 11 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE LAVRA

1 1.1. Método de Lavra

O Método de lavra adotado é resumido na individualização dos blocos com dimensóes

comercralrzavers no macrÇo rochoso.

;Evidentemente, antes desse trabalho, êxistêm os trabalhos de escolha do locál e detêrminação da

frente de lavra, além dos demais trabalhos mais direlâmente ligados à exploração como a

perÍuração, c3rÍegamento e o desmonte.

§-tÍabalhos de escolha do loc€l ideal no maciço rochoso se resumem na verificaÉo de possíveis

trincas, impurezas, intrusóes e alterações capazes de alterar o conjunto dê chapas que constituem

no produto flnal após o bloco ser bêneÍiciado além de considerar a toponímia locá|.

Os lrabalhos de limpeza consistem na remoÉo do estéril (decapeamento) total ou parcial do maciço

de modo superfícies limpas e possibilrtar cortes perfeitos, duÍante a confecÉo dos cortes latêrais do

'pit".

O método de individualizaçáo de blocos comercializáveis em mâciço rochoso é aplicado em jazidas 
'

cuja reserva é totalmente composta por afloramento de maciÇo rochoso. Esse método é o que possui 
i

operâçôes mais técnicas, porém, exige equipamenlos de laÍga utilizaçáo em mineração,

I possibilitândo maior produçáo.

iO mateflal desmontado que náo pode ser utilizado como revestimento é então desmontado crm

ajuda do rompedoÍ hidÍáulico para ser comercializado como feldspato industrial

12í



GOVERNO DO ESTAOO OE TIINAS GERÂIS
Seqêlana de Eslado de lúeio Ambtente e Oesenvolvrmenlo Sustentável
Conselho Estadualdê Politlc€ AmbÉntal- COpAM

FRENTE DE LAVRA -I

Coordenadas Geográficas: l6'06'56,3" - 42'01'40,4"

*B{

FRENTE Dt] LAVRA -2

Ç rrdenadas Geográfi cas : I 6'06'-5 l, 8' - 42" 0 l' 46,0"

L
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FRENTE DE LAVRA -2

Coordenadas Geográlicas: I6"06'5 l,8' - 42"01'46.0"

í\-1. DeíiniÉo

O Método de lavra é por deÍlnição, um coniunto especiÍico dê tareÍas, qual se.,a o planejamento,

dimensionamento e execuÉo dos trabalhos. Para isso, se faz necessário um entendimento nas

relaçôes entre essas tarefas e uma harmonia dos equipamentos drmensronados para tal.

1 '1 .3. Aplicação do Método

A escolha do método de lavra depende da esc€la de produçáo, dimensão do empreendimento,

capacidade de flexibilidadê nas operações de lâvra, capacidadê de controle e planejamento das

operaçóes, higiene e segurançâ da mina. A adequada escolha no método de lavra empregado

implica economia na construÉo de acessos ê serviços âuxiliares, além de @ssibilitâr uma escala de

pÍoduÉo adequada.

Outro fator condicionanle na determinaÉo da lavra em maciço rochoso é a pópna geologia local e o

14
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A lavra em maciço rochoso neste caso, exigirá as operaçóes decâmpeamento, só que em menores

proporçóes, já que o maciço em quêstáo tem pouca superposição de solo.

Outra consideraçáo na metodologia do plano dê lavra é a presença de controle êstrutural da jazida.

PoÍtanto. a lavra deve sêr orientada pelo fator estruturel e morfológico da área, haja vista a

necessidade dê se poderem criar faces livres necessárias aos avanços das frentes, e de manter uma

recuperaÉo de lavÍa, o mais alta possível, já que esses dois fatores estão determinadamente

associados.

A Íalta de controle preciso na determinação da qualrdade do maciço implica tamtÉm de certâ forma

na recuperação, já que se tem necessidade de faces fivres no mesmo para observação de seu

padráo omamental.

L.nos, portanto. que o método de lavra adequado é o descrilo anteriormente, que consiste na

rndividualizaÉo de blocos padronizados com o mesmo padrão ornamental, em maciço rochoso, por

flanco de encosta e bancadas altas.

o método de lavÍa dimensionado para esta lavra é em flanco de encosta com avanço descendente e

lateral, já a tecnologta de corte será por corte com flo diamantado, sem cargas explosrvâs. 
,

1'1.4. Dimensionamento

O dimensionamento adequado implicaÍá numa boa seletiYidade na lavra, objetivando a obtenÉo do

mesmo padrão e blocos aprovertáveis.

É importânte tembrar também que â seletividade de lâvra se deve á seleçáo dos blocos destinados a

mercâdos drfeÍêntes

'11 5 Desmontê

\- isolamento da porção primáriâ de rocha a ser desmontada e na individualiza Éo dos blocos de

tamanho comeÍqal, usaremos somente o método de mÍte com Íio diamantado, devido à fragilidade

do material em relaÉo às rochas granílicâs.

Cada método oepenoera das condições geomec,ânicás encontradas no maciço como distnbuiÉo de

i tenções ou planos de descontinuidades desta forma podendo haver mudanças no método de lavra e

corte

Estaráo disponíveis aos trabalhos de desmonte todos os equipamentos necessários para os

tÍabalhos.

1'l 6 PreparaÇáo

I A preparaçáo para o desmonte s resume na prêparaçáo da frente a ser desmontada. Na verdade,

esta preparaÉo consiste na remoÉo de solo que por ventura existam no local e na remoÉo

também, dos fragmentos de rocha soltos As medidas relacionadas abaixo seguiráo â média das

'15t
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dimensóes no maciço encontrado na área

sEÀalo o^

Figura 3: Desenho esquemático do volume pimáio desmontado

Cada avanço gera, portanto, o volume total bruto de 9,00 x 6,00 x 1,98= 105,30m3(90 t)

Ç

PnrI]o{a
Íoii^DA

G

tr?ír rcri^

Figura 4: Íombamento da prancha sobre a cama de solo
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Figura 5: vista do processo de caie alravés da máquina de fio diamantado

Considêrando uma recuperação êm funçáo de tric€s e manchas, da ordem de 4oÔlo, teremos a

^-Jssidade 
de termos uma fÍente com e denubada de mais de um volume primáÍio por mês, na

verdade necessitâremos de cinco pranchas, do volume de 105,3 m3, onde teÍemos um

aproveitamento líquido d 42m3(108 0 em cáda primário desmontado (prancha)

Sendo assim.

Volume total= 5 pranchas (volume primário)= 526mr (1.348 t)

Nas operações de lavra, as frentes se resumem ao local de ataque à rocha Essê fato mrnimiza o

custo de abeítura de frentes ê não impede a necessidade de se confeccionar as pÍaças de

mânobras, depósrtos de estéril instalações, em posições semiÍixas, etc. A vantagem ecanômica é

porquê a lavra, por si só, é complexa na criação de fac€s livres e menos custosas quando tíâbalhada

racionalmente. Destacá-se tâmbém o fato da exploração s€Í dêscêndente O fator emnômicá é

importante porque a lavra em maciço rocâoso possibilidade planejamento de produÇão e melhor

c\-Íole de qualidade.

lmportante na rocha é determinar, tecnicamente, a marcação da direção a ser coÍtada, ou seja' a

determinaçáo dos planos que originaÍão as facês laterais do pit principal. Essa direÉo será marcada

por tinta de cor clara para fácil esclareqmênto dos marteleteiros.

Os planos honzontais serão conÍeccionados com a tecnologia de corte por Íio diamantado (cortê de

levante) e crrÍesponderão a uma das faces dos blocos indidualizados para o beneficramento. É

importante lembrar que o bloco individualizado tem a altura em tomo d 1,80m, como a álturâ que

ipropoÍciona maior rendimento das chapas serradas em funÇáo da sua aplicação no meÍcado e em

função das limitaçôes dos teares convencionais.

Os blocos confeccionados teráo duas medidas volumétricas básicas A pímeira denominada

comêrcialmente crmo G1 ,onde a largura apresenta '1,80m, altura 1,180m, e comprimento 3,0m e a

segunda como G2, com largura de 2,40m, altura '1,80, e comprimento de 3,om Vale ressaltar que: a

17
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medida líquida comercializada leva em consideraçáo a perda de1ocm em câda medida linear
: 
ílaroura. altura e comortmênto). Blocos mm dimensóes menores também seráo confecciônados de

forma a obteÊse um maior valor agregado no material em questão. Estes blocos serviráo como

complementos a outros blocos de tamanhos inferiores para obter-se a melhor taxa de ocupaÉo

] possÍvel nos teares.

Os primeiros cortes de desenvolvimento seráo realizados perfazendo os planos laterais. Após esses

cortes laterais, o corte de levante e indivdualizaÇáo do plano horizontal será realizado nesta etapa

inicial de desenvolvimento com emprego da tecnologia de corte por Íio diamantado.

A direção desses corles laterais (ortogonais) indic€rá o eixo de avanço da lavra. Esses cortes iniciars

seráo realizados ao longo do maciço até a sua dimensáo verticâl (altura) ser compatível com

d.-ensôes dos blocos comercializáveis, sendo o pit inicial formado a partir deste ponto.

Essa banc€da será recortada lateÍalmente com a tecnologia de corte citada anteriormente, c€da

volume desmembrado isoladamente com profundidade de 1,95m e terá as seguintes dimensóes. 
i

9,00 x 6,00 x 1,95m.

FUNDO FIO

LTVANTE FiO+

t
Flo

Figura 6. Desenho esquemátíco da indívídualização

Assim, a bancada individualizada teÉ 6,00 de fÍente poÍ 1,95m de afastamento

Os cortes laterais com fio diamantado teráo a dimensáo de 9,00m por 1,95 dê profundidade

peÍfazendo 17,55 m2de corte cada um.

O corte de fundo terá 9,00m de âlturâ por 6,00m de exlensão fÍontal por 1,95m de protundidade,

,

zendo total de 11,7m2
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Portanto, a área total poÍ volume primário individualizado com Íio diamantado, sêrá dê 1OO ,8m2 de

A bancada individualizada do maciço será retalhada em bancada menores, com uso de fio
diamantado.

Corte verticâl de Íundo define a conÍecção e delimitaÉo fnal dâ bancada. O afastamento da frente

até o Ílnai da bancada limitada por este corte será de 1,95.

p-ás a prancha seÍ tombada, esta é esquadrejada em blocos de dimensões comerciais

tÍansportáveis, classifc€dos como G1 ou G2.

â*És^.*
*H^
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:.,Âffi,,.lr,a \*! Itt :u

EI

'f

. - t {-.,É".

^r.crra r "a.íar ,, ,.,sÉ!'

f'* tt
I

*j':1 ;.l-! !

t

*

çrtfÊ
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Fígura 7: Evolução do esquadrejamento das pranchas em blocos, com posteior canegamento.

11.7 . FuraçÁo

O Íeldspato rejeitado para uso omâmental, principalmênte devido às dimensôes em função das

trincás, será reduzido em fragmentos menores para ser vendido como íeldspato industnal

A deteÍminante de furaÉo é de pequeno diámetro. lsto porque a furaÉo que determina o plano dê

='/f {"
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corte.

Considerando os equipamentos disponíveis no mercado será usâda o fio diamantado:

Fio diamantado

100.8m2 ='16.8 horas EQUIVALENTE â 6m2/h
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fraqueza está presente na face do bloco. Uma furaÉo de menoÍ diâmetro implica em menor trabalho

e, mnsequentemente maior nível de produçáo por operário Nesse cáso a furação mais adequada é

a de 07/8'. Essa furaÉo é usada em quase que a totâlidade das mineraçóes de rochas ornamentâis I

com aplicaçâo industrial.

Usamos também o sistema'drop ball' para a Íeduçáo dos fragmentos de feldspato industrial.

PERFURAÇÃO A ÚMIDO

lnvestií em segurança e saúde do trabalhador tem sido uma das iniciativas venficadas nas empresas

de rochas oÍnamentais. Junto das normas regulamentadoras do ministério do trabalho, as empresas

do setor têm buscâdo, nos últimos anos, se adequar à legislaÉo ê implantar os programas de

]prevençáo previstos na legislaÇáo trabalhista. Trabalhadores e empregadores têm acordado que o

lrúJ de flexibilizar tanto a oÍganizaÉo como os métodos de trabalho náo devena por em perigo os

drrêitos dos tÍabalhadores e nem afetar de forma negativa a saúde e a segurança dos mesmos.

A poeira, em que se reÍerê um dos píncipâas atritos da extraçáo do feldspato para eÍeito de risco

ocupacional, são todas partículas sólidas de qualquer tamanho, naluÍeza, Íorma ou odgem, com

lamanho entre 0,5 e 100 micrômetros, suspensâs ou capaz de se manter suspensa no ar, resultante I

de processos de trabalho ou do ambiente de trabalho, Íormada por tÍituraçáo ou outro lipo de ruptura

mecánica de um material originalmente sólido As poeiras menores que 0,5 micrômetros geralmente

são re-exâladas As poeiras Íespirávêis sáo Írenquentemente rnvisívers a olho nu e são táo leves que

podem permanecer no ar por períodos de tempo muito longos

Figura 8: Foto ilustrativa da peiuraçáo a seco.

iAtualmente já existem no mercado diferentes tipos bem pro,etados de perfuratrizes a úmido que sáo

20
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equipamentos com válvulas aÍ-água travadas para garantia que a água seja aplicâda na perfuÍaÉo e

que tem garantido maior segurança aos trabalhadores no que se refeÍe ao mntato com a poeira na

extraÉo de rochas oÍnamentais.

Trata-se do sistema da perfuração a úmido, que já é utilizado em muitas empresas de extraÉo de

rochas do mundo e tem como objetivo maior solucionar completamente uma dâs questóes que mais

preocupam o setor da mineraÉor a saúde do trabalhador. Seu funclonamento consta em utrlizar, na

perÍuraÉo, água injetada na mina através do aço, exatamente onde hoje no processo mais utrlizado

passa o aquê sopra a sílica e joga para fora espalhando a poeira por toda parte. ESsa situaçáo

expoe os trabalhadores a uma situaÉo de rism.

"r;:l:§ilff,."._.

I

Figura 9. Foto ilustrativa da peiuração a úmida

dl+r í

1

(.

AlqunS fatorês também sáo importanles para o melhoÍ emprego do equipamento, tais como:

A.ancentração atmosÍérica de fraÉo respirável de poeira seu teor de sílicá livre cristalina;

A duração da exposiÉo do trabalhador e

A suscetibilidade individual do trabalhador.

Sendo à adequaçáo para exigênciâ do ministéÍio do trabalho de náo mlocâr o trabathador

diretamenle exposto à sílica; a economia dirêta no uso dos acessórios, tats como aço que passa a

funcionar refrigerado, a reduÉo do desgaste de cone bit e do mârtelo comum, que normalmente:

consome 160 psi, pâssa a consumir em mália 70 psi, adaptado para o sistêma. Além disso, permitê

uma economia direta no uso de ar comprimido, rcis o mmpressor trabalha mais íolgado.
'1'1.8 Furaçáo de Pequeno Diâmetro (07/8)

O diâmetro de brocas de OltA" é o mais adequado para a atividadê em questão, haja vtstas, que

além de ser da categoria de pequeno diâmetro possui bons índices de resjstêncjas à fadiga e boa ,

tenacidâde sendo aindâ largamente encontrado no mercado e extÍemamente difundida no desmonte
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de rochas, quer ornamentais, quer de alvenaria ou outro fim

A condicionante maioÍ para a escolha Íoi seu bom desempenho na categoria das brocás e sua larga

utilzaçáo no mercado.

Esses equipamentos (brocâs integrais) sâo utilizadâs através de perfuratrizes manuais, de larga

uti[zaçáo em minas a céu aberto. constituem numa haste de aço, com a extremidade conectada a

um conebit de perfuraÉo.

Através dessa furaçáo se consegue a execuÉo dos planos que irão gerar as faces dos blocos.

E a qualidade de furação que minimiza os serviços dê canteiramenlo dos blocos extrâídos

I Esse bom desempenho é conseguido com boa mão de obra na operaÉo dos marteletes

. (F,eÍÍuratrizes manuars) e na qualidade das brocas, desde seu armazenamento até sua adequada

, u",zaçáo. Quando ao armazenamento, deve ser no plano honzontal, bem nivelado, e protegido

] qYanto a mnosao que implica num atâque superficial, que diminui a resistência da peça, rebaixando

' os valores dos niveis de fadiga.

Um nível de produÉo contínuo podeÍá ser obtido com maior eflúcra com a utihzaÉo dê réguas de

madeira com reentrâncias espaçadas regularmente, com um lado servindo de gabarito para a

peíuração na rocha (bancada) e outra face com gabarito pré-determinado para ÍuraSo na prancha

, Neste caso usaremos o espaçamento entre furos na bancada de 20 com e na prancha de 12 com.

1 'l I Plano de Fogo

Neste tipo de rocha, que é um Íeldspato, náo é aconselhável utilizar explosivos nâ individualizaÉo

dos blocos de rocha comerciais e das pranchas de trabalho, pois a vibraÉo gera trincás e planos de

fraqueza que podem inviabilizar o beneÍiciamento dos blocos de rocha.

C- explosivos serão utilizado, principalmente, para a Íealizaçâo de fogachos para reduçáo do rejeito,

àra venOa do feldspato para fins industíais. O desmonte secundário não é localizado e implicá em

í os êsparsos e drmensronados em função do tamanho do bloco a ser reduzido

11.10. Transporte

O transporte de bloco indrvidualizado

a prâçâ de manobras onde é levad

transporte é auxiliado pela topograÍia

11 11 Equipamentos

Os equipamentos destinados a uma I

de extração.

é através de tombos sucessivos pela escâvadeira hidráulica até

o e cânegado em cáminhóes para transporte posterior. Esse

local que é Íavorável, porem sendo considerado como âuxiliar

avÍa desse tipo sâo simples quândo comparados com outro lipo

iDesde os equipamentos de maior porte até o ferramental leve e as oÍlcinas de 
i"ar,""ça", ""i
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adquiridos Íacilmente no mercâdo, sendo que as peÉs d ÍeposiÉo de todos os equipamentos sâo

facilmenle, encontrado no mercado.

'1'1.12 Equipamentos Móveis

Os pflncipais equipamentos necessáÍios ao pleno dêsempenho de cáda uma das frentes de lavra

estão expostos na tabela abaixo

Com píêssor de ar
iiarGlo pnaJmático
CanegEd€iía sob pnetrs
EscaYâdeira c/ rom pêdoí
iráquina de fio dbmantedo
klstalãção de rede dêEica
Folo de fio dimantad,o

L-J de carga complelo
Fereria e equipamefltc
iibÍtêk) tundo turo
Banquedora
ContaineÍ
GqadoÍ
Outros

1

4
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

as.qx) m
12.@,m

340.dtr,m
5«).(m,(D
85.(m,m
35.(m,m
13-(m,@
6-000,m

1&@,@
2AdD,q'
í).m),m
ü_m,ü)
í).(m,@
40. @

Tabela 1: Pincipais equipamentos necessáios para a produçáo do feldspato (rcvestimento e
induslnal)

Os equipamentos sáo compatíveis com a escala de produção da mina em quêstáo. Para isto,
necessitâ nâ fase de desenvolvimento e lavra, o uso de carregadeira é imprescindível.
Rel.r srs r. l :a3 , ::_l_.:--

INFRA.ESTRUTURA BÁSICA DA MINA
O empreendimento conta com construçôes civis que compóe a inÍraestrutura básica da mina, a

;á.-utura íci constÍuída de acordo com o quadro de pessoal e a quantrdade e porte dos
equipamentos deÍinidos no plano de apÍoveitamento econômico.

. Cântina-refeitório, Almoxarifado- Depósito de Matérias, Vestiário, Banheiro ê Guârita

O edrfício foi projetado tendo êm vista as utihdades e necessidades para atendimento do pessoal da
lavra de rocha ornamental
O quadro de pessoal no tumo, são de 10 funcionáÍios, número este utilizado para o
dimensronamento dos edifícros e dos sêus equipamentos funcionários e higiênicos.
O escritório foi poetado com aproximadamente 60m2, suficrentes pa.a o quadrc de funcionários do
nível supervisório mais eventuais presenç€s de visitas técnic€s
O vestiário, banheiros e chuveiros atendem a demandâ adequadamente.
O lavabo foi poetado para alendimento do pessoal que se dirige ao reÍeitóno, possuindo um
lavatório e um WC para atendeÍ ao número de funcionários previsto. Têm ainda um guarda-capacête
O refeitório Íoi poetado para alé 20 reÍeições simultêneas. As reÍeições seráo Íecebidas prontas,
sendo recepcionadas na área de recebimento (sala de preparaÉo, lava louç€s e bandejas, guarda
louças e bandejas).
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L.
Os

. Rampa de layagem e Ponto de Âbastecimento de Diêsêl

Estas instalaçôes são necessárias para limpeza e manutenção dos equipâmentos e máquinas
utilizadas nas operaçóês mineiras

1'1. '13. Estocagem do Esténl
A mina necessita para seu próprio desenvolvimento uma âdequada locaÉo de material estéril
gerado nas praÉs a saber, faz parte desse estéril, parcela do solo e parcela da rocha, gerada de
intrusóes, material paÍcialmente intemperizado e material muito trincâdo

Cabe ressaltar que primeiramente é aproveitado o fêldspato parâ reyestimento. O feldspato ]

não utilizado para revestimento é êntão benêficiado paÍa venda como feldspato industrial.
Todo o material movimentado quê não íor aproveitado como revestimento ê industrial é enüio ,

direcionado para depósito de rêjeito.

.a disposiÉo localzada do estéril é Íundamental para a organizaÉo das etapas de lavra.
critéÍios na confecçáo do depósito dê estéril são:
. Localizaçáo topográÍica de detalhe com o objetivo de colocar o depÓsito de estéril distantê da

área mineralizada, que evitaria uma futura remobrlizaçáo, indesejávêl e custosa;

. RemobilizaÉo da c€mada orgânicâ (quando houver) no locál onde se construlÍá o depósito de
estéril;

. Levantamento geológico com o objetrvo de identiÍicar trincas, fendas e telhas para evitar
sobrecarga nas mesmas;

. Localizaçáo fora dos limites máximos da cava final,

. LocalizaÉo em cotas inÍeriores sempre que possível, para evitar subiÍ canegado mm
caminhóes;

. Evitar localizaçâo com pÍoximidade de nascentes os vales íngremes com grande captação de
água;

. Ocupar o mínimo de espaço possível, e

11 14. Estocagem dos Produtos
A eslocagem de produtos dêntro da mina é uma operaçáo bastante Íácil, simples e segura pela
natureza e forma do "run of mine'das minas de extraÉo de feldspato para revestimento. A saber, o
pÍoduto Íinal de uma mina desse tipo sáo blocos individualizados com dimensóes comercializáveis,
devidamente esquadriâdos e canterados.
O feldspato do minério da frente de lavra até o pátio de estocagem será auxiliada por c€rÍegadetÍas.

12 VENTITAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ABASTECIMENTO E SINALIZAÇÃO

12 I VentrlaÉo da Mrna
A mina é a céu abeÍto tendo, portanto, ventrlaçâo natural em toda sua extensão. Tendo em vista a
morÍológicâ local e o caráter e particularidade da extração, não existe nenhum impedimenlo que
venha comprometêr a ventlaÉo em todo e qualquer recanlo da mina.
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12 2. EleÍ9ia Elétrica/lluminaÉo
A Íegião da mina é uma regráo arejada, ventilada e bastante saudávet.
Pelo próprio c€ráter na mina, a iluminaÉo será natuÍal tento a mina um regime de trabalho de 01
turno diário diurno.
A disponibilidade dê fornecrmento de energia elétrica dentro dos limites da *ea é libeÍada pela
empresa fornecedorâ de rede elétric€, com proximidade adequada as futuras frentes de lavrâ.

'12 3 Abastecimento de Água.
O empreendimênto faz uso de forma INSIGNIFICANTE de recurso hídÍico. coníorme CERTTDÃO DE
REGISTRO DE USO |NSIGN|F|CANTE OE RECUROS HIDR|CO N* 0001224481201}, cuja água é
utilizada no processo de resfriamênto da máquina de fio diamantado, utilizada no corte dos blocos, e
cuja água volta por gravrdade para seu ponto inicial e dando conlinuidade ao processo de
reutilizaÉo A limpeza das pranchas e dos blocos é íeita com água limpâ, comprada de empresa
fornecedora, âtravés de um cáminhão pipa que faz a entrega a c€da 1

reservatórios de 12.000 litros Portanto, consumo mensal de 36.000 litros de
5 dias, depositada em 3

Ponto de captaÉo - Uso lnsigniflcânte - Coordenadas: 1e A' 58.106"5 - 1? 1' 12.953'W.
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Reservatório de 12.000 cada, usado a cada 'Í5 dias

Reservatório de '12.0000, usado a câda período de '15 dias

-í
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.- .l.1. '-

i Reservatório de '12.0000, usado a cada período de '15 dias

-l' ,
ir-
tllreà:, '

Íb -.,:+
...

Reservatório de 12.0000, usado â cadê pêríodo de 15 dias

4
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ÍORIIEv

.t--

Arrervató
as máquin

rios de 10.000, cada. Utilizados para armazenamento de água
as de Íio diamantado

d; ponto de câptaÉo para

O abastecimento de água dâ área administrativa foi dimensionado para o consumo de 20 pessoas
O consumo médio por operário é de 80 litros,/dia.
Consumo= 20x50=1.000 litroydia.
Oimensionamento 3 cáixa d'água dê í2.000 litros de capacidade.
O mnsumo de água na produÉo deverá girâr em torno de 5 m3 diários (1.250m3 anuais)
Os principais usos sáo no corte da rocha com Íio diamantado, perfuraçáo à úmido com os marteletes
e, quando necessário, umectaÉo das vias de acesso ê pálios. Em alguns períodos será utiizado a
água também para irrigação das mudas plantadas nos arredores da pedreira.
A quantidâde mâima será de OS m3 diários, pois haverá diâs muitos sec,os, quândo haverá
necessidade de maror quântidade e períodos mais úmidos, quando não haverá necessidade de
umeclaçáo das vias

12.4. Sinalizaçáo
A sinalizaçáo dentro dos limites da árêa, teráo uso de placás indicativas do nome ou número das
fr\_,es, além de sinalizar os cuidados devidos dentro da área minerada.
Um projeto de srnalizaçáo dêve ter como prioridade passar para o público, de ÍoÍma resumida, clara e
sobretudo objetiva, o conteúdo dê sua infol.maçâo, de sua mensagem.
Existe sinalização cuja função é orientaÍ, indic€r o cáminho a ser percorÍido pelo usuário a seu
destino. Trata-se, em suma, de uma sinalizaçáo orientadora, a exemplo da sinalizaÉo de um
aeÍoporto, de uma rodoviária.
Outro tipo dê sinalizaçáo tem a târefa de alertar, face a uma situaÉo de risco, de perigo. poderíamos
denomináia de sinalizaçáo preventiva, pois permite ao usuário de acaúelar-se em tempo hábil. A
sinalizaçáo bem planejâda e executada é uma forma eficiente de prevenir acidentes no ambiente de
trabalho. A norma ISSO 1'1428 -Ergonomics-Msual Danger Signats- General Requerimentos, Design
and Testing_- estab€lece deÍiniçóes e requisitos ergonômicos e de segurançâ para o projêto destàs
Íontes de informação

. Ser clâramente vistos sob quaisquer condiçóes de iluminaçáo;

. Ser claÍamente distinguidos de oulros sina;

.Associar um signiÍicado específicos na área de rec€pção de sinal.
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A sinalizaçáo
patrimônio (eq

tem por objetivo alertar sobre a existência de peri90 que possa expor pessoas e/ou
uipamento e edifícios) ao risco de danos físicos. PoÍ isso precisa ser posicionada onde

possa ser visualizada sem a necessidade de iluminaÉo, ser de fácil identiÍicâÉo e distinção (ISSO
11428)

12 5. Aplicaçao da Sinalização
A reaÉo aos srnais deve ser automática, evitando-se quê a pessoa se detenha, leia, análise e só
entâo, âtue de acordo com o sentido indicado no sinal ou aviso. Como podemos observar, os sinais
de segurança mars uttlrzados nas minas estáo divtdidos nas seguintes classes

. Sinars de ObrigaÇáo:

. Sinars de PeÍigo;

. Sinais de ProibiÉo;

. Sinais dê Emergências e de Combate a lncéndio:

\- . Sinais de lnformação;

. lirnats de Precauçao;

. Srnais de instrução de Segurança,

. Sinalrzaçáo de Obstáculos e Locais Perigosos,

,13 EXAUSTÃO

A queda da exaustáo tem o objetivo econômico de recuperar o capital invêstido na obtençáo e
demars trâmites previstos no código de MineraÉo até a concessáo de lavra dos direitos de lavra em
vrrtudê de diminuiçáo física das resêrvas no decorrêr da exploraÉo.
Só as empresas autorizadas a Íuncionar como empresa mineraçáo podem utilizar-se da exaustão
dâs Jazidas que lhes trtuladas.
A legislação rezâ que â exaustão real:
-. CeÍá ser mmputada como custo ou encargo a impoÍtâncra correspondente à diminuição do valor
dES recursos mrnerais resultanles dâ sua exploraçáo.
Posteriormênte, o Decreto-LEl n" 1.096/70, institui que a incentiva pelo prazo de í 0 anos, a partir do
exercicio de seguintes moldes:

a) A base de cálculo é a recerta auferida no exercício:

b) O prazo de utilizaÉo é indeterminado, porém o montante é limitado a 2O.k da receita bruta 1

aufenda nos dez primêiros anos de exploraçáo:

c) O sentido econômico da quota é incêntivar, isto à, além de recuperar o cap[al rnvestido na
aquisiçáo ou obtençáo do direito beneíiciar a empresa admitindo a exaustáo como um encargo
ou custo Írctício

d) A data de apropriâda da quota é qualquer êxercícro após o inicio da explotâÉo previsto no
cronograma anexo ao plano de aproveitamento econômico apÍovado pela ANM, desde que a
soma das deduçôes realizadas até o exercício em causa não ultrapâssa a 20oÂda receita bruta
auferida desde o início da exploração
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e) A quota de depÍeciaÉo incentrvada é cumulativa a deprecração ê amortizaçáo

suas intrínsêcas particularidades.
A planta em anêxo apresenta a conformação da cava final, após a exaustão do bem mineÍal

Tendo em vista que é em Íunçáo da exaustáo que se 4%possíver instituir uma exaustáo acereredas
bem como devido âo caráteÍ temporário de exaustáo incentivadâ, que pode vaÍiar ou mesmo a
extinguiÍ-se no tempo, dependendo da política fisc€r pÍedominante na mnjuntura de uma
deteÍminada época.

14 FORNECIMENTO DE MÃO-DE.OBRA
Em salinas e nos arÍedorês, roc€r de extraÉo, é boa a disponibiridade de serviços de georogia,
engenharia de minas, contabilidade, apoio jurÍdico, etc Essa disponibitidade é grandi, tantoia mão-
de-obra especializada, quando da não especElizada, haja vista que a regiáo é muito Íamiliarizadâ
com esse tipo de atividade.
Em funÉo do distrito dê Pinháozeiro ser muito próximo da lavra, náo (é) necessária a construçáo de
moradia e/ou alojamento junto às instatações da mina. os trabathadàres, em sua grande mâioria,
resrdem nesta com-unidade em c€sas cedidas pela empresa.\- CONFORMAÇÃO FINAL DA PEDREIRA
Pela própria natureza da lavra em questáo, que consiste no ataque do maciço rochoso, objetrvando
blocos padronizados em condiÉes de pârámetÍos ornamentais comercializávôis, a lavra se êstringrrá
as zonas de o@nências dos corpos de Íeldspato.
Portanto, o tipo de extraÉo implic€ em Írenles de trabalho localizadas, cáracterizando um'pit" bem
definido, c!mo impóe a grande maioria de lavras de outros bens minerars.
Poderíamos, no entanto, denominar e catacreiz a Írenles como "pit" aberto, revaodo.se em l

consideraÉo os trâbalhos de drenagens quando próximos a extraçáo, não se esquecendo, portanto,

I
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Fígura 10. conformação da cava final dos setores de extração

MEOIDAS MITIGADO RAS. implantar baciâ de contenção no tanque de armazenamento de diese
implantar piso impermeabi izâdo em todos os locars com manuseio de hidrocarbonetos, como Pista

bastecimento dos equipamentos e setor de manutenÉo. Todos estes locais devem ter câimento

16, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
16.1. Análise de lmpactos Ambientais
As atividades do proc€sso produtivo, compÍeendendo â extraÉo do bêm mrneral feldspato para Ílns
ornamentais e industriais, se cáracterizam como rmpactantes ao meio ambrente, à medida que,
provocâm distúrbios ao mesmo. A explorâÉo desses bens minerais provocâ danos, na maioria dos
casos reversíveis, desde que devidamente previstos e avaliados.

16 2 Poluição Visual
Todas as áreas de lavÍa possuem uma aparência estéticá não agradável a populaÉo em gêral,
principalmente pela retirada da vegetaÉo, solo/íocha desnudo e movimentaçáo de matérias.
MEIO AFETADO: biótico
MEDTDAS À, Í|GADORAS: implantar cortinas vegetais de forma a bloqueaÍ a visão ao
empreendimento a partir da sede e principais vias dê âcesso.
A r.ente de lavra está localizadâ no flanco oposto da elevaÉo em relaçáo á comunidade, logo, a
à-rerra não pode ser vista por quem transita nesla via. lnclusive, a pedÍeia não ê passagem de
estrada publica, logo, o acesso que leva à pedreira é paÍticular e náo utilizada por transeuntes.
1 6.3. Poluição Atmosférica (Poeiras)
Tanto o pÍocesso extrativo quânto a estocagem e o tráfego de veículos ocásionam acrésomo nos
índices de poluição atmosféricâ, pela possibilidade de agregação de partículas minerais à atmosfera.
Esse impacto é mais signiíc€tivo nos períodos de secâ. Quanto menor o tamanho da partícula, maior
o efeito à saúde Causam efeitos signiÍcativos em pessoas com doença pulmonar, asma e bÍonquite.
MEIO AFETADO: biótico e físico
MEDIDAS MITIGADORAS implantar sistemâ de aspersâo nos acessos e pálios de estocagem.
O empreendimento está bem locâlizado em relaÉo à sede do patÍtmônio. pois o vento predominante
sopra na direÉo oposta ao povoado. Dessa forma, a incidência de poerra proveniente de pedreira na
sede é signiÍicantemente reduzida.
16.4. Geãção de Resíduos Sólidos
As atividades humânas, aliadas ao processo eírativo, geram resíduos sólidos (lixo) que sáo
acondicionados em locais e recipienles próprios. Nesta fase seÍão produzidos resíduos sólidos
doméstrcos, provenientes dos sanitáriosi e industriais provenientes de embalagens dos
e\_pamenlos, pâpel plásticos e metais/sucatas. pneus
uÉro nrernoô iisiô
MEOIOAS MITIGADORAS imptantar sistema de mtetâ seletiva tmplantar tocat coberto e mm piso
impermeabilizado para armazenar e segregar os resíduos sólidos provisoriamente até a coleta.
165 Contaminação por óleos e Graxas
O manuseio inadequado de óleos e graxas, a falta de manutenÇáo de motorês dos lancámentos
diretos nos corpos d'água e no solo, trazem danos ambientais signiflcativos ao ecoisistema,
gerelmente criando mnflitos de uso desses recursos.
os óleos e graxâs podem causar efertos estéticos desagradáveis, asfixias das formas de vida
bênlrcás, prejuizo aos peixes pelos Íecobrimentos da supeíície epitelial das guelras e ainda,
dependendo de sua natureza, pela diminuiÉo do oxigênio dissolvido das águás. Os locâis de
abastêcimento de combustível, as oÍicinas e os pátios de lavagem de equipamentos são, quando
sem controle, as principais fontes de óleo e graxas.
MEIO AFETADO: Solo e, postenoÍmente, recursos hídricos.

idea
para direcionar o efluente para sistema separador dg ág]ua e óleo Caso ocorra alqum vazamento de
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óleo ou graxa no solo, este deverá ser rêcolhido rmedtatamênte e aÍmazenado em local adequado
(tambores, de preferência), paÍa posterior destinaÉo do resíduo

16 6 PoluiÉo SonoÍa
:Provocada principalmente pelos equipamentos de perfuraÉo, carregamento e tÍansporte, trazendo
aumento de ruido na áÍeâ de influéncta do empreendimento.
MEIO AFETADO biótrco
MEDIDAS MITIGADORAS: utilização de máquinas e equipamentos modernos, com menor emissáo
de ruído.
E feito o monitoramento periódrco do ruído, com equtpamentos adequado, permúindo açóes
preventivas e coÍretivas para um melhoÍ crnforto acústico dos trabalhadores inlemos e das famílias
que vivem na comunrdade de Pinhãozeiro.

16 7 lnterferência SobÍe a Fauna
A remoçâo da vegetaÉo, a modilicâção na estrutura do solo e própÍio desenvolvimento da atividade,
.-lre outÍos fatores, provocam uma evasão ou mesmo alteraçôes nos hábitos da fauna loc€|. E
Itíersível a partir de adorações de técnicas de manejo âdequado a tauna.
MEIO AFETADO: biótico
MEDIDAS MITIGADORAS: implantar áreas de compensação com reflorestamento utitizado espécies
nativas. Preferencralmente deve-se recuperar as áreas com nasc€ntê, de forma a agregar também a
recomposiÉo dos recursos hídricos

'16.8. Assoreamento dos Rêcursos Hídricos
Dependendo da distáncia entÍe o local da movimentaçâo do solo ou solo exposto e os cursos d'água,
o material carreado pode atingir os mesmos através de sistemas de drênagem, assoreando os canais
e mmprometendo a qualidade da
água. Os principais paÍámetÍos indicadores da qualidade das águas superÍciais, quê podem ser
alterâdos devrdo âo transporte de matenal oriundo de processos erosivos do solo são: cor, turbidez,
condutividade, resíduos totais, resíduos náo flltráveis e sílicâ.
MEIO AFETADO: físrco
MEDIDAS IVITIGADORAS: implantar bacias de dec€ntaçâo em locâis estÍatégicos, valas de
drenâgêm interceptadas por caixas secas para contençáo das particulados sólidos. Além disto,
i\- lantar sistema de monitoramento do afluente do cónego à jusante, de forma a identiÍicar se as
águas pluviais estáo carÍeando partículas sólidas para este recurso hídrico.

GOVERNO OO ESTADO OE MINAS GERAIS
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'16.9. Geração de Efluentês Domésticos
A ausência de medidas preventivas para evitar os lançamentos diretos nos corpos d'água e no solo
dos efluentes hrdÍossanitários trazem danos ambientais signiÍicativos ao ecossrstema, geralmente
cÍiando conflitos de uso desses recursos. Esta possível contaminaÉo do solo pode chegar aos
recursos hídrims, aumêntando a carga de DBO, concentraÉo de coliformes fêc2is e sólidos
sedimentáveis pela introduÉo de efluente liquido sanitário do meio.
MEIO AFETADO. físico
MEDIDAS MITIGADORAS: lmplanlar sistemas eÍroente e rigorosamente dimensionado de fossa,

ifiltro e sumidouro, de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT (âssociaçáo Brasileira de
Normas Técnicas), NBR 7229 e 13969

16 10 Alteração da Paisagem
A operação de equipamentos provocâ modiÍcaçôes do relevo/paisagem nos locais de extração.
A topografia foi e será alterada, pela remoÉo da rocha da elevaÉo atual e a gerâçáo de nova

lelevaÇão devido ao depósito de reljeúo
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Apo uiÉo visual é o primeiro efeito visível da mineração ao meio ambiente. Grandes craterasG
lagos, paredóes e áreas devastadas sáo produtos da mineração em numerosos casos, impedindo aposterior uttlizaÉo Em alguns casos (grandes jazidas), a remnstituiçáo da paisagem tat qual era
antes da eíraÇáo e difícil. porém, através de condução adequada das operaçóes de lavra e de um
proleto de recuperaÉo, que leve em conta o destino a ser dada à áÍea Íuturamente. a degradação
ambrental pode ser rêduzida e até eliminada. Sendo assim. os cuidados para a recuperaçao das
áreas mineradas váo desde a concepÇão do plano de lavra até a tm
revegetação, íealizada concomitantemente à exploraçáo da mrnas.

MEIO AFETADO: físico

plantaÉo do projeto de

MEDIDAS MITIGADoRAS: utilizer método de lavra adequado e bom planêjamento dos depósitos, de
forma a criar uma topograÍia Ílnal suavizada e que facilite a recomposiçáo dà vegetação na área.

'16.1 1. Desenvolvimento da Região
A implantação do empreendimento minerro trouxe desenvolvimênto pârâ a região. ajudando a
f^'talecer os pontos comerciars existentes e trazendo novos pontos comerciais, como fomecedores
!i.a mineraçáo.
Além disso, como os Íuncionários são da própria região, o empÍeendimento ajuda a aumentar o
pode[ aquisrtivo dos moradores locâis, fazendo a economia da região crescer e girar.
MEIO AFETADO: socioêconômrco

16.'12 Emissáo de Gases
O pÍocesso extrativo e o tÍáfego de yeículos oc€sionam acréscimo nos índices de poluição
atmosférica, pela emrssáo de gasês oriundos de combustível que são à atmosfera.
MEIO AFETADO: físico
MEDIDAS MITIGADORAS: manter a frota renovação e com a manutençáo em dra, para que sejam i

emitidas somênte as quantidades mÍnimas necessáÍias de gases na atmosfera.
Uma das principais medidas é, dentro do possível, substituir equipamentos à diesel por etétricos,
como é o caso dos compressores dê âr.

16 13. GeraÉo de Postos de Trabalho
A empresa pÍiotiza a contratação de mão de obÍa locál e, dessa Íorma, o poder aquisrtrvo da
(_ JiaÉo do entorno é aumentado, trazendo benefícios diretos à quatrdade de vida da poputação
como um todo.

MEIO AFETADO: Socroeconômrco
17 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS ADOTADA
17.'1 . Controle dos Avanços de Lavra e do Maciço Rochoso
Para podermos ter um bom controle da eficiência das medrdas de controle ambiental adôtadas,
temos um grande controle e planejamento dos nossos avanços de lavra e do maciço rochoso.

iA lavra será conduzidâ de modo a formar bancadas rêgulares e êstáveis, dessa Íôrma as operações
sáo realizadas com mâior segurançá e conlrole
17 2. Drenagem da Pedretra
Toda a água pluvial que incide na pedreira possui apenas dois caminhos para sair dê áÍea da lav-a.

i Logo, Íicará fácil direcionar as águas pruviais para caixas secas e bacias de dec€ntação
estÍategicámente construídas para ávitar cârreamento dos particulados sólidos para os ,ecuÁos
hidricos a jusânte.
Sáo feitas manutenÉo das caixas secas ao longo das vias internas, de Íorma
condiçóes de reter, de forma eÍlciente, os sedimentos caneados pelas águls pluviqi

a mantê-las em
S,
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17.3. ContÍole de Emissão de Particulados Sólidos no Ar
É feito o controle de particulados nas vias de acesso em deteÍminados meses do
índice de chuva é baixo, esse controle é feito através umidificaÉo por câminhões pipa

ano ouando o

17.4. Resíduos Sólidos
Lixeiras para coleta sêletiva êstão dispostas em locars estratégicos dentro da área da empresa
Pneus daniÍcados, sucátas e outros resíduos maiores são segregados e armazenados
temporariamente para posterior destinaÉo Íinal

17.5. Outras Medrdas de ContÍole
. Manutençáo peaódrca dos motores dos equipamentos:

. Determinação de Íotas do tráfêgo de veículos,

.Aspersáo de água nas vias de acesso;

!. Plantio de vegetaÉo de médio porte no entorno da área do empreendimento;

'17.6. Planejamênto
Toda mina ao término de sua vida útil deve ser fechada, através de uma desmobilização organizada
e programada Os trabalhos de fechamento da mina devem ser bastanle criteriosos, pois à partir

'destês a área será reintêgrada à um novo uso
O fechamento da mina também é importante, pois é o momento em que as empresas revelam seu
real valor a sociedade. pors aquelas que náo têm um compÍomêtimento e que só visam lucros,

abandonam seus passrvos para a uniáo 'cuidar" dos problemas. Por outro lado. as empresas
comprometidas com uma lavra econômica-sócio-ambientalmênte viável "entregam" áreas aptas para

o seu novo uso.
, 18, PLANO DE FECHAMENTO DA MINA

18.1 Detalhamento do Fêchamento
Foi elaborado para o fechamento da mrna de feldspato Para revestimento e industrial da empresa

M ERAÇÃo bnrtruas tlapoRrAÇÃo E ExPoRÍAÇÃo LTDA-ME. o mesmo for bâseado na

nàíma reguladora de mineraçáo 20.4, aprovada pêla portaria 237 de 28 de outubro de 2001. Cabê

salientar que muitos aspeclos devem ser estudados criteriosamente um ou dois anos antes do
fechamênto da mina, pois ao longo de suâ longa vida, podem surgir novas tecnologias ou novos

'aspectos que alterem de forma signiÍicativa o método de desmobilizaçáo e até mesmo o uso futuro

da áÊa.

18.2. Objetrvo
DetermiÁar os trabalhos específicos a serem elaborados paía o fechamento da mina e as medidas
nêcessárias para a rêintegraçáo da mina à paisagem e a economia local.

18.3. Esludos e Pojetos Necessários ao Fechamento da Mina
Quando do fechamento da mina, após â sua exaustão, a empresa deverá Íormular uma séÍie de
estudos e trabalhos, visando a comprovaÉo a ANM e à SUPRAM da atual situaÉo da área. Estes

r estudos devem obrigatoriamente compreender.
. Levantamento topográÍico da minâ.

I . Caractenzação das resêTvas remanescentes;

u
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t. . Relatório ambiental da área;

. Relatório de trabalhos realizados

os estudos propostos seguem uma ordem rógica, que permitirá aos proÍssionais ênvorvidos eraborar
os projetos dentro de uma determinada rinha. o revantamento topográfico será o primeiro a sàr
executado e servirá de base para todos os demais Este levantamento àeve conter as âreas lavradas
recuperadas e â recuperar, áreas de disposiÉo de solo orgánaco e estéril; depósitos de rejeitos; além
dos sistemas de transporte, drenagem e de abastecimento. Após o término do leíantamento
topográfico, o engênheiro de minas, responsáveis pera empresa no periodo, deveráo fazer um
levantamento do método e lavra proposto que recuperará cerca de 95o/o da jazida.
Pâralêlamente a caracterizaçáo das reservas, deve-se eraborar ambieÁtar dâ área, onde deve
constar, no mínimo, os locais de deposiçáo de rejeitos, as áreas de compensação e as áreas'
recuperadas. Por Ím, baseado nos três trabalhos anteriores, o engenheiro de minas da empresa
deverá elaboÍar um relatóno único descrevendo todas as atividades realizadas pela empresa, com
dêstaque pâra a produçáo anual e total; índices de recuperaçâo; empregos gerados direta e
L iretamente; arrecadação para a união, estado e município, custos e lucros, condições de saúde
d6s trabalhadores
cabe salientaÍ que todos os estudos e projetos citados deverão ser executados por proÍissionais
legalmente habilitados.
18..4. RecuperaÉo Ambrental e Monrtoramento da Área
As medidas destinadas à recuperaçáo ambientâl da área estão apresentadas neste documênto por
sê tratar dê uma lavra de Íeldspato em encosta, as principais medidas de -PJcurtrrraçÀo da *ea
proposta são:

. EstabilizaÉo de todos os taludes finais da área,

. Plantro de gramíneas, trepadeiras e espécies natrvas arbustivas nos taludes de corte:

. Cobertura das pilhas de estéril e rejeito com camadas de solo estéril e orgânico;

. Planlio de espécies nativas em grande partê da áÍeâ exploÍadas;

. ManutenÇão do sistema de drenagem.

L se tratar de uma mrna de rocha para produÉo dos blocos, em encostas, o monrtoÍamento é
bastante simplificado, uma vez que náo ocone processos de lixiviaÉo, rebaixamento do lenÇol
frêátim ou qualquer tipo de liberação químicâ. O monitoramento dá área se restringe em tÍês
aspectos
-Geotécnica- ammpanhamento dos taludes de cortes e dos depósitos de rêjeitos.
Este acompanhamento deve ser feito anualmente nos quatro primeiros anos após o fechamento de i

mina e a cada 2 anos entre o quarto o oitavo ano após o fechamênto da mina Concluído este prazo,
o maciço e os taludes podêm ser considerados totalmente estáveis. Câbe salientaÍ que no câso do
aparecimento de Írâturas ou tensões os prazos devem ser revistas;
-Recuperação ambiental- durante a lavra a área iá passará por intervençõês parciais para a
recuperação de partes exauridas. Com isto, após o fechamento da mina, apenas uma pequena parle
necêssitaÍá de recuperaçáo para o íechamento.
' carregamento de sedimentos- apesar de estar insendo na questáo ambiental, decidiu-se dar ênÍase
no controle do carrêamento de sedimentos, por se tratar de um aspecto amplamente relêvante o
cârregamento de sedimentos, logo após o Íechamento da mina é uma questáo delicada, pois os
taludes serão recobertos por uma camada de solo que ficará exposta a chuva e consequentemente
ao caneamento.

L
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'18.5 Segurança
As medidas de segurançâ serviráo para impedir que pessoâs estrânhas a mina frequentem o rocâr 

I

"desavisademente". A principal medida de interdição da área é a própria recuperaÉo que formará ,

uma densa vêgetaÉo na borda da mina, impedindo assim o fácil acesso a área. Também como
medida de proteÉo ambiental e isolamento da área, deverá sêr instalada uma cercâ de arame
farpado ao longo da Írente de lavra, com avisos de advertência. Esta cercâ. tratar de umâ mina
relatrvamente pequena, quando comparado com empreendimenlos metálicos, estas medrdas podem
ser consideradas suÍcientes.

'18.6. Descriçáo da Área a ser Revegetada
somando as áreas de lavra e as áreas de suporte operacional de minâs, sáo ocupados 2 hectares
Nos arredores das lavras e áreas ocupadas seráo plantadas cortinas vegeteis e setores reflorestados
com mudas nativas, que somalão 4 hectares
Esta área está, atualmente, muito antropizada, sendo utilizada principalmente para pastagem.
Este empreendimento trará muitas vantâgens ambientais, visto que, somando todas as áreas a
s^€m Íevegetadas com espécies nativas, até o Íinal da vida útrl das minas, seráo 6 heclares
àúntados.

1 8. 7 Recomposição Parsagistica
As seguintes'açõâs deveráó ser implementadas para a recomposiÉo da áÍea e paisagística:

. Aceleraçáo do processo natural de recuperaçáo,

. ContÍole da erosáo,

. Diminurçáo do escoamento superficial;

. Diminuiçáo do impacto visual,

. Estabilização da encosta,

.lnterceptaÉo das águas da chuva,

. Conservação/ preservaÉo dos recursos genéticos;

\- Sustentabilidade.

18.8. Manejô da Vegetaçáo

Métodos para RevegetaÇão
O plano de revegetação contemplará o locâl diretamente impactado pela atividade de explotaÉo de
mineral. Com isto pretende-se proteger efetivamênte o solo contra os processos erosivos e iambém
restabelecer o equilíbrio ecológico da área, promovendo o retorno da avifauna.

18.9 Seleção das Espécies paÍa o Plantio
Critérios como ocorrência natural das esÉcies na regiáo, velocidade de crescimento, rusttcidade
período de germinação, tipos de sistemas radiculares, exigências nutricionais, disponibilidade e
aquisiÉo das mudas e sementes na regiáo, agressividadê no estabelecimento das espécres e a
adaptaçáo das mesmas, foram observadas na introdução das espécies vegetais para recuperação da
área degÍadada. A observaÉo desses criténos leva a uma maior probabilidade no sucesso da
revegetação da área impactada.
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t 8. t 0. Revesããçãõ aãIrea
A escolha adequada das espécies arMreas que deveráo seÍ usadas na Íecuperaçáo de uma área
representa uma das principais garantias de sucesso na recuperação da área. Duranle o suÍgimento
de uma floresta, as espécies demonstram exigéncias ambientais e biológicas especificâs, sendo que
o simples plantio de mudas florestais podê não garantir a sobrevivência dessas mudas. As florêstas l

sê organizam lentamente através de um pÍocesso de sucêssão ecológica, ou seja, um aumento
gradual substituiÉo de esÉÉcies no espaço e no tempo. A sucessão é, entáo a substituiçâo de
grupos ecológicos ou categonas sucessronais no espaço e no tempo.
A combinação de espéoes de diferêntes grupos ecológicos ou categorias sucessionais é
extremamente importante nos poetos de recupêraÉo As floÍestas sáo formadas através do
procêsso denominado de sucessáo secundária, onde grupos de estÉcies adaptadas a condiçoes de
maior luminosidade @lonizam as áreas abertas, e crêscem rApidamente , fornecendo o
sombreamento necessário para o estabelecimento de espécies mais tardias
na literatura especiâlizada, sêndo mars empregada à classiÍicáção em (04) quatro grupos distintos:
proneiros, secundarias iniciais, secundarias tardias e climátic€s. A toleráncia das espécies ao
s^Tbreamento aumenta das pineiras e climáticas. Para Íacilitar o entendimento das oxigêncras das l

d+écies quanto aos níveis de luz. adotou-se apenas dois grupos: pioneiras e náo-pionêiras. O grupo
das pioneiÍas é representado por espécies pioneiras e secundárias inicias, que devem ser plantadas
dê manerra a Íomecer sombÍa para as especies não proneiras. ou seja. as secundánas tardias e as
climáticas

Esquema de distribuiçáo das mudas em campo
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P= e.É.i€r pioneiràr(pioneÍas e r..undáriôi ini.iài!)

NP= êrtÉci6 náo p6n€t.(iê.unda.iár tárdiar ê rlin!ãr)

ÍElp 11. Plantio em quincôncio, com espécíes pioneiras(P) sombrêando as não pioneiras (NP)
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lnlciãdà num aóbt.Õrê 6t.iril.
Os prim.lr6 ora.nBlB. e 6tab€l<êêh lBF ahbláre €o pouco.rlgênr6

.t l,Ç
SU'ES5AO SECUNDÂÂtA
O(ffiê êh !@ árGâ @dê r6êntê ê íol dert !'da

Qü6<to.ti^gê ô Bràu hiúim dê de5ydümêôló @p.tivel .oú .s condçó€e do mto.

Figura 12. Fígura iluslrativa de sucessáo ecológica

As espécies aÍbóreas deveráo sêr plantadas na área de compensação proposta, em quincôncio,
sendo que, cada muda da espécies não pioneiras as posicionará no centÍo de um quadrado
composto por quatro mudas de espécie pioneira, obsêrvando-se o espaçâmento indicado e em curva

i de nível.
As esÉcies pioneiras, além de sombÍearem as mudas das esFÉcies tardias, promovem a coberluÍa

do solo nos pÍimeiros anos após o plantio. Com o tempo, à mêdida que a floresta se desenvolve, a
densidade de pioneirâs tende a diminuir pela mortalidade natural, já que apresentam tempo de vida
menor, e as náo pioneiras encontram condiçôes ecológicos cáda vez melhores para sua regeneraÉo
no sub-bosque
Sugere-se que tais plantios selam heterogêneos, combinado espÉcies dos diferentes estágios de
sucessáo (pioneiras, secundárias e náo pioneiras), adaptadâs às condiçôes locâis.
Empregando-se os representantes de todos os estágios de sucessáo, drstribuindo na segurnte
relaçáo percentual 50:25 25 - pioneira: secundária iniciar. náo pioneira (secundaria tardia e clímax)
EsDécies arbustivGarbóreas, recomendadas para recuperaçáo de recurso h-drico G E = grupo

\-ógico: P= pioneira; Si= secundária inicial Quanto à indicaÉo: A= áreas encharcadas
[ !qg!a!E!!e4e!]te; B= áreas com inunqação tq4prÍáÍra C áreas bem drenadas, ná s.

t- I ., * <":, .-.c+:ÍGÊ.,;ê, r.** Eà: !E
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Tabela 2: Espécies vegetais a serem utilizadas

18.1 '1. Manejo do Solo
O preparo do solo é realizado no mínimo com (60) sessenta dias de antecêdência aos plantios
previstos
A limpeza da átea a ser plantada deve, poítanto, restringir-se a uma roçáda para eliminaÉo das
êrvas daninhas, evitando-se assim o revolvimento do solo e a erosáo subsequente.
Posteriormente faz-se a abertura das covas, calagem e outros, finalizando com a execuÉo
propriamente dita dos plantios prevrstos.

; Deve ainda ser observadâ a ocorrência de formigas cortadeiras saúvas (Atta sp.) e quem-quem i

garomyrmex) sp.) nas áreas próximas aos locâis dê plantio devendo estas, se existentes,
rmediatamente serem elimrnadas com a utilizaÉo de iscâs granuladas e microlscas, pois suâ
prêsença pode signiicâr atraso no desenvolvimento ou mesmo perda dos plantios eíetuados

18.12 Plantio

\,,spÉcies arMreas deveráo sêr plantadas de Íormâ mâis heterogênea possivel em curva de nível,
mânualmente em covas com dimensóes mínimas de 0,4m x 0,4 x 0,4, devendo-se rêtirar as
embalagens com cuidado para evitar esboroâmento do torrão e possíveis danos à raiz, râízes laterais
enroladas e defeituosas devem seÍ cortadas, devendo ser tomada precaução para não se daniÍcar a
raaz pnncipal pivotante das mudas. O espaçámento indicâdo é de 3m entÍe plantas poí 3m entre
linhas de plantio (3m x 3m)

39
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Figura 13: Dimensões da cava do plantio e mistura de terra e adubo para aiudar no desenvolvimento
da ptanta.
19, CONCLUSÃO
O devido relatóÍio foi desenvolvrdo através de um longo trabalho de campo onde Íoi levantada todas
as informaçóes contidas no mesmo, constatou que a e),ílração do mineral feldspato no local é feita de
forma competênte, rêspeitando o meio ambiente, a comunidade e as futuras gerâÉes local' a
Mineradora Salinas lmportaÉo e Exportação LTDA-ME funciona com todas as licencias exigidas
pelos órgãos ambientais ê minerais e com os melhores métodos de eíraÉo de rocha oÍnamental
êxistente.
A renovaÉo da licença ambiental vai tazeÍ uma maior segurança para a empresa investar na

enraÉo do minerâl feldspato e com isso lrazer mars investimento e oportunidâde para comunidade
de Pinhãozeiro e regiáo.

Amaldo do Nascimênto Vieira

Lilogo - Responsável Técnico

O empreendimento se localiza em área cásticá e/ou exjstem
íêrçóes érstrcás, tars como do|nas, uvalas, laprás,
sumidouros?

(x)Náo
( )Sim, descÍêvêr:

O empreendimento rnlervém ou inlervrrá em área cáslrcá. consideradas lodas as |lo,ogras. feiçóês cársljcás ou no seu
entorno? (x ) Náo ( ) Sim. caÍâcleÍizar a rnterveoçáo

lndrque abaixo os tipos de uso e o€upaÉo do solo na átêa afetada pelos impactos dúetos do empreendrmênlo

( ) Atrvidade rndustriel ( ) FeÍovia ( ) Estrulura para reqeâÉo {crôê, €mpo dê

( )Alrvrdâde comêícial ( ) Residéocia ( )Atrvrdade tuÍísticã

T

( x) Atrvidade mínerária ( ) Escola ou creche ( ) Estabelêcimento pnsonal
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( ) Atrvrdade agrossrlvipasloril { ) Hospllalou posto dê saúde ( ) OutÍo. Especjfc.ar

( ) Rodovia |1 ylsiro

LOil- DO EIÚPREENDIÍtIENTO
4,í ÁREÂ DO EMPREENDIMENTO

A.ea lotal (ha) Área construida (ha) o,oÍ
AÍea de levra (ha)

drretamente eíêtada pelo

2.7

, 0,7

27

lúea dê seNidão {ha) 2,O

27(ha)

Exsle área degrâdadâ dêntro da árêê do
empreendimento?

( ) Não

(x)Sim
(x)Náo
( ) Stm

Nea (l,a) 2.7

Existe árêê reêbilitac,ê ou em reabilitaÉo derÍro da
área do empreendimento? Árêa (ha)

Percentagêm das árêas reabrhtádas ou em
reebil rlqÇáo em rêlaÉo às árêas degradadas (oÁ)

iECURSOS HUMANOS

No de funoonáÍros alo setor dê

4,3REGIME DE OPE

No de lumos de trabalho por úa 1 N' horas de trebalho por tuíno 8

N'de meses de trabálho por eno 12 No de dies de trabalho por semana 5

(X)Não

As atividades c,o empreendrmento
sáo sazonais com parahsaÉo ou
rêduÉo da operâÉo em algum
pêríodo do ano?

()Stm

4 4 PRODUÇÃO MINERAL

lnforme ao ledo rnseÍindo quantas llnhas Íorem
necessánas.

Substância mineral'
Rochâ matriz, FELDSPATO

Subslância íninerâl
Rochê malríz:

Substância mineral
Rocha matriz'

12 800

10
No de funoonários do
setoa adminrstralivo

ParalsaÉo Atividadê(s)

Mêses do ano

Atividade(s)

2
N" totâl de
funcionános 12produçáo

Movrmentação
Bruta (ROM)

, Tonel

RêduÉo da
operaÉo

Mêses do ano

Ê--
Porcenlâgem dê
reduÉo em relaÉo à
produçáo máxima (oÁ)

Porcentagem de recupeíaÉo na levra
(razáo minéric/esténl( (%) 60

âdês

5 000
Produlo(s) Produçáolíquida/més(lislar Subprodulo(s)

!rt!!tpâl(is) (listâr I cD. lr9l _ ]]istellqa rxo)
ProduÉo líqurdê/més (listar abaixo )

i Arêa impaqada todà áftá com diveÍsos graus d€ âltêraFo. tanto dos fâtores b'óticôs quantô abióticos cârsados pela âtilidade de
mrneração (Pona.iâ DNPM 217/lm t. NRM 2l )

To,

i Áíea rmpaclada (ha) t
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âbaixo) i Tonêtad,as m3 I Toneladas Toneladas
BLOCOS DE
FELOSPATO 640 250

15 000

5 860

397 U1.U

Poícêntegêm de êxtrâçáo
em relaÉo â capacidade

I nomrna I rnstalada de
produçáo dos

amenlos oa

85

l

Reserva mrneral ' Toneladas

Vida útil
da )azjda

i Avanço
25 I anualde

i lavra (hâ)
000

ProduÉo de Íejêilo por
ProduÉo dê eslénlpor més (m') lso

ProduÉo de Íêjeilo por

L125
ProduÉo dê eslenl por mês (t)

NOÍA 1: Nos casos de píúoç,áo sazonal, peeí,chet com dados eÍeíêntes ao Fdodo de píoduçáo nárina

116

124

4.5MÉTODO PRODUTIVO

DêscJever abauo o(s) método(s) produtvo(s) utilizado(s) pelo empreendim€nto

Desmonte
( ) Manual
( X ) Mêcánrco
( I Hrdráulco
( \,'or explostvos
( ) Outro; Éspêcrficár

DrsposiÉo de êstéíiUreleito
( X ) Prlhas

( ) Banagens

i ) Cavas
( ) Ol.nro. Espeofica I

Mélodo de Lêvra
(X)Céuebêrto

( X ) Lavrâ em bancêdas

) Lavra em tiras

) Draoagem em leito de no

) Dragêgem êm cáva aluvronêí

) Outro, Êspêcificzr

!!9IL2: AneraÍ as undados de neclida contoíínê a Ealklade do ehpÊendií,enío.

Há benêficiamenlo?
(X)Nâo
( ) Sim

( ) Britagem
( ) Moagem
( ) Classiílcáção
Método de concêntraÉo

-t qz

, Capacidade
nominal instaladâ
C .ÍoduÉo dos
dtípamenlos de E.

lm3


