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1.

INTRODUÇÃO

Este Plano de Controle Ambiental – PCA, foi elaborado pela GeoMineral Engenharia,
Mineração e Meio Ambiente Eireli para a empresa Bassari Mineração Ltda e visa
complementar o EIA – Estudo de impacto ambiental e o RIMA – Relatório de impacto
ambiental, respectivos a regularização ambiental para implantação do empreendimento
“Mina da Conquista” localizada no município de Barão de Cocais no estado de Minas Gerais.
Considerando que o processo de Licenciamento da Mineração Mina da Conquista, será
realizado com licenças concomitantes, quais sejam: LP + LI + LO. O material a seguir,
apresentará as medidas mitigadoras dos impactos ambientais identificadas anteriormente.
O empreendimento contemplará a implantação de lavra de minério de ferro (Código A-02-038, lavra a céu aberto, DN 217/2017) localizado na Fazenda Bela Vista, imóvel este que possui
área total de 179.06,83 hectares, de acordo com as Matrículas 12.167 e 12.168.
A produção prevista neste empreendimento é de explotação de 300.000 t/ano de minério de
ferro e irá operar por forças de Guia de Utilização junto à ANM. A atividade minerária a ser
desenvolvida no local, tem duas características primordiais: Desmonte mecânico, sem
utilização de explosivos com extração rasa, em torno de 4 a 5 metros de profundidade, sem
instalação de cava e utilização de água tanto na extração como beneficiamento.
Para operação na Mina da Conquista, objeto deste licenciamento, serão necessárias áreas
para a implantação de algumas estruturas além da Unidades de Tratamento de Minério –
UTM.
O minério será extraído e beneficiado a seco, como fora mencionado. Após beneficiamento,
os produtos gerados, granulado e sinter feed, serão encaminhados por meio de caminhões
em grande parte para a empresa Gerdau, que se localiza à aproximadamente 2 km da mina.
Parte da produção poderá ser comercializado e transportado na forma bruta (Ron of mine)
para compradores diversos. Não se prevê a geração de estéril/rejeito, e o fino do minério que
não puder ser processado à seco, será comercializado para empresas que possuam
capacidade e licença ambiental para o processamento à úmido. Todo o material será escoado
por acesso criado para este fim, sem impacto direto à comunidade local.
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Desta forma, este licenciamento apresenta como escopo a implantação das três cavas
inseridas nos limites da propriedade em questão. Uma vez que qualquer atividade a ser
executada, culminará em intervenções e impactos ambientais, os estudos ambientais aqui
exibidos, tem por finalidade, analisar e contemplar todos os dados e as informações existentes
e disponíveis para o projeto da Mina da Conquista visando atender os parâmetros e requisitos
legais, e se enquadrar em todas as prerrogativas estipuladas.

1.1.

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

A Bassari Mineração, empresa detentora do processo minerário ANM 831.961/2017, tem por
objetivo licenciar a extração de minério de ferro, na região delimitada pela poligonal exposta
na Figura 1 (ADA), localizada no município de Barão de Cocais, MG.
Pretende operar inicialmente por forças de Guia de Utilização junto à ANM e posteriormente
por Portaria de Lavra, mantendo, contudo, a projeção de produção anula de 300.000 t de
minério de ferro.
A área objeto deste licenciamento está inserida na Fazenda Bela Vista, localizada às margens
da rodovia BR-436 e se denominada “Mina da Conquista”. O projeto apresenta a viabilidade
técnica, econômica e socioambiental do empreendimento uma vez que irá contribuir com o
recolhimento dos impostos decorrentes da operação de lavra e dos serviços associados, bem
como a geração de novos empregos diretos e indiretos e desenvolvimento de projetos sociais
a serem com a comunidade do entorno.
A Mina da Conquista, tem intenção de explorar o minério de ferro da região, atendendo todos
os parâmetros e requisitos legais, além de manter sua preocupação com o entorno e sua
comunidade, uma vez que o local se encontra em forte estado de antropização.
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Figura 1 – Poligonal de direito minerário
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2.

SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL

Os Sistemas de Controle Ambiental serão descritos a seguir:

2.1.

TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS E EFLUENTES LÍQUIDOS

Para apoio ao pessoal envolvido nos trabalhos de lavra e beneficiamento, a principal estrutura
estará localizada em containers, na área da mineração propriamente. Este local, funcionará
basicamente de escritório e abrigo ao pessoal de trabalho na mina.
Ressalta-se ainda que não haverá moradias na mina, devido à proximidade da comunidade de
Barão de Cocais, que atenderá a demanda de mão de obra, sem a necessidade de
permanência nos domínios da mineração.
Os seguranças irão permanecer no interior da área e utilizarão a infraestrutura básica de apoio
a ser implantada. O local deverá cumprir os preceitos determinados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), mais especificamente a Norma Regulamentadora (NR-18 e NR-24)
sobre área de vivência.
Para maior conforto ao pessoal de frente, o empreendimento contará com um abrigo junto
da mina, banheiros químicos, ligados a um conjunto de tanque séptico, seguido de filtro
anaeróbio e valas de infiltração, para o tratamento de seus efluentes.
O tanque séptico será conjugado, com dimensionamento conforme previsto pela NBR
7229/1993, seguido por filtro anaeróbio e vala de infiltração, dimensionados conforme a NBR
13969/1997, não atingindo diretamente as drenagens superficiais da região.
Para o atendimento da demanda foi dimensionado um sistema para atender a 160
usuários/dia. Conforme já mencionado neste estudo, o número de funcionários previsto na
mina da conquista é de 160 trabalhadores.
Desta forma, a fossa séptica projetada comportará adequadamente os efluentes sanitários,
dimensionada para promover o tratamento de uma vazão superior à prevista para as
condições operacionais normais.
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Farão uso dessa fossa séptica um total de 160 (cento e sessenta) funcionários. Estima-se o
volume de efluentes domésticos por fonte/pessoa/dia segundo a NBR 7229 – ABNT, que cada
funcionário irá gerar um volume de efluente de 70 litros/dia, totalizando no empreendimento
o lançamento de11.200 litros/dia, ou seja, 11,2 m³/dia de efluente.
De acordo com a ABNT – NBR 7.229/1993, o volume do tanque séptico pode ser determinado
por:
𝑉𝑉𝑡𝑡 = 1.000 + 𝑁𝑁 (𝐶𝐶 . 𝑇𝑇 + 𝐾𝐾 . 𝐿𝐿𝑓𝑓 )

(Equação 1)

Onde: Vt = Volume útil do tanque séptico (L);

N = Número de pessoas ou unidades de contribuição;
C = Contribuição de despejos (L/pessoa x d);
T = Período de detenção (d);
K = Taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de
acumulação de lodo fresco;
Lf = Contribuição de lodo fresco (L/pessoa x d).
Dessa forma, ainda de acordo com a ABNT – NBR 7.229/1993 e adotando um intervalo de
limpeza anual, tem-se:
𝑉𝑉𝑡𝑡 = 1.000 + 160 . (70 . 0,5 + 57 . 0,30)
𝑉𝑉𝑡𝑡 = 9.336 𝐿𝐿 = 9,34 𝑚𝑚³

Para um volume útil de 6,0 até 10,0 m³, a profundidade deve estar entre o intervalo de 1,50
m –2,50 m. Assim, adotando-se uma altura de ht = 2,20 m, tem-se a seguinte relação:
𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡 . ℎ𝑡𝑡

Onde: Vt = Volume útil do tanque séptico (L);
At = Área do tanque séptico (m²);
ht = Altura do tanque séptico (m).
Assim:

𝐴𝐴𝑡𝑡 =

𝑉𝑉𝑡𝑡
ℎ𝑡𝑡
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𝐴𝐴𝑡𝑡 =

9,34𝑚𝑚³
2,20𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑡𝑡 = 4,25 𝑚𝑚²
Finalmente:

Onde: At = Área do tanque séptico (m²);

𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝐵𝐵𝑡𝑡 . 𝐿𝐿𝑡𝑡

(Equação 3)

Bt = Base (m);
Lt = Largura do tanque séptico (m).
Adotando uma relação empírica onde 2,0 ≤ L/B ≤ 4,0 e Bt = 2 m:
𝐴𝐴𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡 =
𝐵𝐵𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑡𝑡 =

4,25𝑚𝑚²
2 𝑚𝑚

𝐿𝐿𝑡𝑡 = 2,13𝑚𝑚

De acordo com a ABNT – NBR 13.969/1997, o cálculo do volume do filtro anaeróbico pode ser
feito por meio da equação a seguir:
𝑉𝑉𝑓𝑓 = 1,6 . 𝑁𝑁. 𝐶𝐶 . 𝑇𝑇

Onde: Vf = Volume útil do filtro (L);

(Equação 4)

N = Número de pessoas ou unidades de contribuição;
C = Contribuição de despejos (L/pessoa x d);
T = Período de detenção (d);
Dessa forma, sabendo que a temperatura média do mês mais frio no município fica no
intervalo entre 15°C e 25°C, tem-se:
𝑉𝑉𝑓𝑓 = 1,6 . 160 . 70 . 0,5

𝑉𝑉𝑓𝑓 = 8.960 𝐿𝐿 = 8,96 𝑚𝑚³
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Devido a limitação da altura do filtro, de acordo com a ABNT – NBR 13.969/1997, adotou-se
uma altura de hf = 2,20. Assim, o valor da área do filtro pode ser obtido aplicando-se a
Equação 2:
𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝑓𝑓 . ℎ𝑓𝑓
𝐴𝐴𝑓𝑓 =

𝑉𝑉𝑓𝑓
ℎ𝑓𝑓

8,96 𝑚𝑚³
2,20 𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑓𝑓 = 4,07 𝑚𝑚²
𝐴𝐴𝑓𝑓 =

Adotando novamente a relação empírica apresentada anteriormente, Bf = 2 e aplicando a
Equação 3, tem-se:
𝐴𝐴𝑓𝑓 = 𝐵𝐵𝑓𝑓 . 𝐿𝐿𝑓𝑓
𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐿𝐿𝑓𝑓 =
𝐵𝐵𝑓𝑓
𝐿𝐿𝑓𝑓 =

4,07 𝑚𝑚²
2 𝑚𝑚

𝐿𝐿𝑓𝑓 = 2,04𝑚𝑚

A área das paredes do sumidouro pode ser calculada por meio da equação abaixo:

𝐴𝐴𝑓𝑓 =

𝑉𝑉𝑒𝑒
𝐶𝐶𝑖𝑖

Onde: Af = Área das paredes do sumidouro (m²);
Ve = Volume de contribuição de esgoto (L/dia);
Ci = Coeficiente de infiltração de água no solo (L/m² x dia).

(Equação 5)
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Conforme informado anteriormente, o volume total de contribuição de esgoto é de 11.200
L/d. Sabendo que um solo arenoso tem coeficiente de infiltração de, em média, 75 L/m² x dia,
tem-se:
11.200
75

𝐴𝐴𝑓𝑓 =

𝐴𝐴𝑓𝑓 = 149,33 𝑚𝑚²

A determinação da profundidade do sumidouro pode ser obtida por:
𝐴𝐴𝑓𝑓 = 𝜋𝜋 . 𝐷𝐷 . ℎ𝑠𝑠

Onde: Af = Área lateral do sumidouro (m²);
D = Diâmetro do sumidouro (m);
hs = Altura do sumidouro (m).
Adotando um diâmetro de 2,5 m, tem-se:

ℎ𝑠𝑠 =
ℎ𝑠𝑠 =

𝐴𝐴𝑓𝑓
𝜋𝜋 . 𝐷𝐷

149,33
𝜋𝜋 . 2,5

ℎ𝑠𝑠 = 19,02 𝑚𝑚

Dessa forma, o volume do sumidouro pode ser calculado da seguinte maneira:
𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝜋𝜋 . 𝑟𝑟 2 . ℎ𝑠𝑠

Onde: Vs = Volume útil do sumidouro (m³);
r = Raio da base (m)
hs = Altura do sumidouro (m)
Assim:

𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝜋𝜋 . 1,252 . 19,02

(Equação 6)
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𝑉𝑉𝑠𝑠 = 93 𝑚𝑚3
Adicionalmente, nas frentes de extração está prevista a instalação de banheiro químico,
cumprindo desta maneira o que determina a NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção), NR 24 (Instalações Sanitárias e de Conforto nos Locais de
Trabalho) e NR 22 (Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração), que menciona que
nenhum trabalhador poderá percorrer mais de 150 metros para realizar suas necessidades
fisiológicas.

2.2.

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Durante a operação da Mina da Conquista, as emissões atmosféricas, serão provenientes do
tráfego de equipamentos e veículos, bem como da disposição do estéril nas parcelas
adjacentes aos locais que estão sofrendo a extração do minério e estéril.
Essa disposição, se dá ao fato de o processo ser realizado em tiras, sem pilha de estéril, como
fora explicado no decorrer deste estudo.
Não serão gerados gases, e partículas oriundas das detonações, visto que a extração será
realizada de maneira manual, como previamente explanado.
Para realização do controle dessas emissões de material particulado em suspensão, o
empreendimento, fará uso dos caminhões pipa (capacidade de 30.000 litros), que serão
responsáveis pela aspersão nas áreas interferidas, bem como nas vias de acesso.
Vale ressaltar que todos os equipamentos que podem porventura gerar materiais em
suspensão, serão avaliados frequentemente para averiguação da sua qualidade e minimização
de suas emissões de particulado.
Além disso, reitera-se a importância da cortina verde ou corredor arbóreo que será parte
importante do empreendimento, evitando a maior dispersão do material particulado a ser
gerado.
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2.3.

RUÍDO E VIBRAÇÃO

Na operação da Mina da Conquista, o ruído e a vibração gerados serão provenientes do
trânsito de veículos pesados para transporte de minério e estéril, bem como durante as
atividades de extração do minério que produzem ruídos e vibração naturalmente.
Na intenção de minimizar o impacto supracitado, tem-se o programa de manutenção e
monitoramento, periódico de veículos e equipamentos, para identificar qualquer necessidade
de ajuste, caso os mesmos estejam causando ruídos e ou vibrações, além do limite permitido.
É válido ressaltar que uma vez que o empreendimento fará sua extração por meios mecânicos
e não com detonação, os impactos de ruído e ou sismografia causados por essa atividade, não
serão encontrados na Mina da Conquista.

2.4.

RESÍDUOS SÓLIDOS

A mineração Bassari LTDA, tem intenção de implantar um Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos - PGRS, que atenda as prerrogativas da legislação, contendo metodologias,
encargos definidos, espaços que comportem o armazenamento provisório de todos os
resíduos gerados em suas unidades, bem como a melhor maneira de transporte para destino
final.
O escopo desse programa, será melhor detalhado no PCA – programa de controle ambiental,
que é encontrado juntamente com esse estudo.
Ressalta-se que o PGRS, cumpre as diretrizes, estipuladas na Norma da ABNT-NBR
10.004/2004, bem como na Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), que vigora em todo o território brasileiro.
A intenção do PGRS (6.11 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS) é que as
orientações sejam bem claras, para que ocorra o manuseio dos materiais e produtos, de
maneira cautelosa e criteriosa, evitando quaisquer potenciais impactos ambientais para o
local.
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De acordo com o programa supracitado, os resíduos sólidos devem ser segregados na fonte
geradora durante a da Mina da Conquista, por meio da coleta seletiva.
Será adotado nas áreas próximas de apoio tambores de 50 litros, em cores distintas, com as
seguintes identificações “lata”, “vidro”, “plástico”, “papel” e “material orgânico” (ver Figura
2).

Figura 2 - Modelo de lixeiras
Fonte: Akilixeiras

Os resíduos recolhidos serão coletados nos dias específicos para cada bairro, de acordo com
as diretrizes especificadas pela Secretaria de Meio Ambiente.

2.5.

SEGURANÇA E HIGIENE DA MINA

Para proteção ao tráfego de caminhões nos domínios da mineração, sugere-se as seguintes
medidas:
 Leira de proteção da lateral externa do acesso conforme determina da Norma
Regulamentadora NR-22 (Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração) do Ministério do
Trabalho e Emprego. Altura necessária: 1,2m (diâmetro da roda do caminhão) / 2 = 0,6m.
Recomendação: altura mínima de 0,8m, feita com material de cobertura (laterita), forrada
com terra rica em matéria orgânica, para permitir uma vegetação de gramíneas, conferindolhe boas condições paisagísticas e ambientais;

 Nos trechos com inclinações superiores a 15%, desprotegidos de cortes nas laterais
(barrancos), construção de rampas de proteção, do lado de fora, para desvio do veículo, em
situação de emergência (defeito no sistema de freio). Estas rampas, construídas fazendo um
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pequeno ângulo com o eixo longitudinal do acesso terão largura de 8 m, comprimento de
15m e inclinação invertida da ordem de 10%. As cristas destas rampas serão enleiradas com
seção média de 0,8 m de altura por 1 m de largura, para servir de anteparo;
 Programa de Segurança e Alerta com instalação de placas de sinalização, educativas e
advertência mostrando os sentidos preferenciais, as velocidades recomendadas em cada
trecho.
Quanto à higiene, os seguintes quesitos deverão ser observados:
 Os trabalhadores, na maioria residentes em Barão de Cocais, poderão fazer suas
refeições em suas próprias residências ou no refeitório a ser instalado na área, cumprindo o
que determina a NR-18;
 A energia elétrica, fornecida diretamente pela CEMIG, proporcionará conforto aos
funcionários (total previsto de 160 funcionários);
 Será fornecida água potável, filtrada e fresca através de galões de água mineral, para
os trabalhadores, junto às frentes de extração;
 Serão instalados banheiros químicos nas frentes de extração.
Devido a nova situação de pandemia instaurada, é válido abordar o tema da COVID-19.
Uma vez que é de conhecimento que as novas medidas de prevenção e higiene precisam fazer
parte da rotina de qualquer atividade exercida.
Para tanto, recomenda-se em caráter geral, que:
 Disponibilização de álcool em gel, de fácil acesso a todos,
 Uso de máscara;
 Medicação de temperatura de qualquer pessoa que tenha acesso à mineração, e uma
vez constatado aumento na temperatura corporal, recomenda-se a realização de exames médicos
para verificação de possível contaminação e em caso positivo, afastamento do funcionário.

Para melhor detalhar as ações próprias da segurança e higiene, está sendo proposto um
programa de segurança e alerta no capítulo referente ao Plano de Controle Ambiental.
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2.6.

CARREAMENTO DE SEDIMENTOS

É de conhecimento, que a atividade de mineração e extração de minério, altera a estrutura
do solo, bem como, causa, a sua exposição. Uma vez exposto, o solo se torna mais vulnerável
e com maior predisposição para o desenvolvimento dos chamados processos erosivos, assim
como ao carreamento de sedimentos.
Embora o processo de extração de minério da Mina da Conquista, não faça uso de água
durante o seu processo, a ação pluvial pode ser potencial causador do carreamento de
sedimentos para o curso d’água.
Diante desse possível risco, a Mina da Conquista conta com um projeto de drenagem que tem
vários sumps.
A ausência de um sistema de drenagem de águas pluviais pode acarretar em graves problemas
para a sociedade, ambiente e economia, sem contar com prejuízos de bens materiais,
destruição da pavimentação, erosões, deslizamentos e doenças por veiculação hídrica.
Entretanto, graças ao desenvolvimento das técnicas atualmente conhecidas para projetos de
estruturas de drenagem, é possível solucionar ou até mesmo prevenir a ocorrência das
adversidades supracitadas. Para tanto é importante ressaltar, que o sucesso desses projetos,
está diretamente vinculado ao combate dos contratempos na sua raiz, e não apenas na
mitigação das potenciais consequências.
O sistema de drenagem pluvial do empreendimento se dará praticamente de maneira natural,
devido a declividade do terreno, que determina o melhor caminho para o escoamento natural
da água proveniente das chuvas. Além disso, acrescido ao fato de que o processo não fará uso
de água, não gerando, portanto, mais volume de água além daquela proveniente das chuvas.
A fim de prevenir alagamento em determinadas áreas bem como a ocorrência de processos
erosivos ou ainda a geração de transtornos como a retirada da pavimentação das vias do
entorno, conta-se com o supracitado projeto de drenagem. Com o sucesso na implantação de
redutores da velocidade de escoamento da água e estruturas hidráulicas, tornar-se-á possível
o redirecionamento da água.
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A principal intenção dos chamados dissipadores de energia é a dispersão de energia de fluxos
d’água escoados por meio de canalizações, de modo a minimizar os riscos dos possíveis efeitos
de erosão nos próprios dispositivos ou nas áreas adjacentes. De maneira simplória, os
dissipadores visam a diminuição da velocidade do escoamento da água nas estruturas
hidráulicas.
O projeto de drenagem (ver Erro! Fonte de referência não encontrada.), tem por objetivo
Como medidas de controle, serão implantados dispositivos de drenagem provisórios ao longo
da operação de lavra (sumps, leiras, canaletas de drenagem e bacias de contenção de
sedimentos no interior da cava),
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3.

ANÁLISE INTEGRADA

A Mina da Conquista, de exploração de minério de ferro, da empresa Bassari Mineração,
encontra-se inserida no estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país, região portadora de
terrenos ricos em minério de ferro, dentro do Setor do Planalto da Província Central ou dos
Cerrados, em seu contato com a província Atlântica.
A cobertura vegetal nativa do município de Barão de Cocais, é caracterizada pela presença das
formações predominantes de Cerrado Lato sensu e Stricto sensu e Florestas Estacionais
Semideciduais.
Os solos que ocorrem no Quadrilátero Ferrífero são dos tipos latossolo vermelho-amarelo
distrófico, cambissolo háplico Tb distrófico, cambissolo háplico Tb distroférrico, neossolo
litólico distrófico e argissolo vermelho-amarelo distrófico, com predomínio de rochas que
originaram solos distróficos (UFV-CETEC-UFLA-FEAM, 2010, apud Gonçalves, 2020, no prelo).
Dentro da ADA e AID, a unidade pedológica local segundo UFV-CETEC-UFLA-FEAM (2010) é a
CXbdf1 - cambissolos háplicos Tb distroférricos. Já segundo Amaral (2005), tratam-se de LVj1
- latossolos ferríferos e RLd49 - solos litólicos.
Nos fundos dos vales, ao longo das drenagens e cursos d'água, são encontrados fragmentos
de Floresta Estacional Semidecidual em bom estado de conservação, interconectados pelas
matas ciliares do Ribeirão do Silva. Nas áreas de influência definidas o relevo é bastante
irregular e as cotas altitudinais variam de aproximadamente 900 a 1.570 m, favorecendo o
desenvolvimento dessas diferentes fitofisionomias.
O Projeto, objeto deste EIA, localizado às margens da rodovia MG-436, nas proximidades da
base da Serra do Garimpo, tem por intuito viabilizar as extrações de minério de ferro por meio
de duas cavas, rasas, que atingirão mais ou menos 5 metros abaixo da cota atual.
A futura Mina da Conquista, estará situada na bacia hidrográfica do Rio Doce, na sub-bacia do
Rio Piracicaba, (verificar Figura 3). A topografia é acidentada, com alto potencial para
processos erosivos. A vegetação original, era composta pelo bioma Mata Atlântica, porém,
sofreu grandes intervenções, restando uma parcela muito pequena com características
primárias.
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Figura 3 - Bacia hidrográfica do Rio Piracicaba
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A ADA e a AID do projeto estarão locadas, dentro das supracitadas bacias e sub-baciais, na
porção oeste da sub-bacia do Rio Piracicaba, nos limites com a bacia do Rio São Francisco. O
Córrego do Garcia é um dos principais contribuintes do do local, como pode ser descrito no
tópico de hidrografia do EIA – estudo de impacto ambiental.
As Áreas de Influência estão inseridas no contexto geológico do Sinclinal Moeda, porção
nordeste do Quadrilátero Ferrífero (QF), que corresponde a um conjunto de relevo elevado
nas bordas, formado por serras compostas pelas unidades metassedimentares do supergrupo
Minas e bastante dissecado e rebaixado na porção central, onde ocorrem rochas do
embasamento granito-gnáissico e unidades metamórficas do supergrupo Rio das Velhas.
Quando se fala em altimetria, o Quadrilátero Ferrífero, não é homogêneo, devido a presença
das serras o que delimitam. Entretanto, em média apresenta altimetria por volta de 1.000 m
na sua parte central, com elevações superiores a 1.900 m devido as supracitadas serras.
De acordo com os levantamentos, a região do Quadrilátero Ferrífero dispõe de algo em torno
de 1000 cavernas cadastradas na base de dados do CECAV - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA
E CONSERVAÇÃO DE CAVERNAS. Ainda no mesmo tópico verifica-se que algumas destas
cavernas, estão alocadas nas proximidades da Mina da Conquista, sendo compostas em sua
grande maioria de rochas ferríferas.
A Serra do Caraça, sobressai-se por portar o Parque Natural do Caraça, ou também conhecido
como Santuário do Caraça. O local é uma reserva particular do patrimônio natural, e embora
esteja localizado majoritariamente nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, está muito
próximo a Barão de Cocais, local de estudo para esse projeto.
Uma vez que a Mina da Conquista, tem como metodologia a extração de minério superficial,
necessitando de um rebaixamento em torno de 5m da cota atual, e por se tratar de uma
mineração a seco, sabe-se que não haverá, portanto, interferência nas vazões naturais dos
córregos locados na região. Para tanto foram realizados estudos de vazão do local, que podem
ser melhor identificados no Erro! Fonte de referência não encontrada..
De acordo com o planejamento deste projeto, demonstra-se também que não ocorrerão
alterações nas características atuais da hidrografia da Serra do Caraça.
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Entrando no âmbito do meio biótico, as florestas estacionais semideciduais, tratadas de
maneira mais substancial, da região da Mina da Conquista e, no entorno da Serra do Caraça,
possui algumas características relevantes que levam à preservação e manutenção do local.
No quesito vegetacional, ainda no mesmo tópico, verifica-se que não foram encontradas
espécies em extinção.
É válido ressaltar, que embora o projeto cause interferências e alterações consideráveis nos
setores paisagísticos do local, já é possível identificar fortes ações antrópicas, que
modificaram significativamente a região.
Ressalta-se ainda que a área que será destinada ao projeto da Mina da Conquista, não se
localiza dentro de unidades de conservação, municipais, estaduais ou ainda federais.
Sobre a cobertura vegetal da região e seus remanescentes vegetacionais, o item é melhor
abordado no tópico de meio físico – flora, do EIA – estudo de impacto ambiental, além de
todo o material elaborado para o pedido de AIA – autorização de intervenção ambiental.
Ainda se tratando de meio biótico, especificamente fauna, como pode ser verificado no
capítulo meio físico – fauna, do EIA – estudo de impacto ambiental, constatou-se que a forte
antropização no local a ser implantada a Mina da Conquista, já modificou as características
originais, principalmente na ADA, e que uma vez que o empreendedor aplique medidas
eficientes de controle e mitigação, não causará maiores prejuízos.
Todavia, é válido constatar que ficou evidente, alguns trechos com presenças de habitats que
carregam maior estrutura para receber espécies diferenciadas, que seriam mais afetadas com
ações antrópicas mais intensas. Fato é que a ação antrópica afetou mais pontualmente a
região diretamente afetada, do que a região como um todo e, portanto, identificou-se
espécies gerais e específicas.
No que diz respeito a ictiofauna propriamente, a ocorrência da mesma é pequena por efeito
do pequeno porte dos cursos d'água locais
Na área de influência indireta, na porção oeste e sudoeste, tem-se uma área utilizada para a
linha de minério de ferro. Já na parcela leste e sudoeste, encontra-se uma forte área
antropizada com presença de comunidade estabelecida. Além disso, ressalta-se que na região
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do empreendimento, é notória a presença de atividades minerárias de outras empresas,
devido as características do local, e que a MG-346, tem intenso tráfego de veículos e
caminhões.
Fato é que, em todas as vertentes, supracitadas, tem-se forte ação antrópica, e proximidade
muito alta com a área diretamente afetada pelo empreendimento.
Na época atual, a mineração é a atividade preponderante, visto as características do local,
contando com a presença de grandes empresas, como: Vale e Gerdau, entre outras.
A menor participação da população, é identificada nos setores agropecuário, de construção
civil e da própria mineração (embora a atividade seja forte no local; faltam profissionais
qualificados para o serviço).
No que diz respeito, a geração de novos postos de trabalho, concluiu-se que a parcela
majoritária, foi no setor de serviços. Seguido desta, merece destque o setor de comércio, que
demonstra uma força econômica dentro do município.
O Produto interno bruto, do município de Barão de Cocais, de acordo com as informações do
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) da Fundação João Pinheiro (FJP)
demonstram que o PIB do município manteve uma tendência de diminuição. O assunto foi
melhor detalhado no item do meio sócioeconônimo do EIA – estudo de impacto ambiental.
Acrescido a todos os aspectos anteriores, é importante tratar do patrimônio natural, que
também foi melhor detalhado no tópico supra, e recebe a Área de Proteção Ambiental Sul da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (APA Sul RMBH). A região conta com duas das mais
importantes bacias hidrográficas, que também foram melhor explicadas, no EIA – estudo de
impacto ambiental, quais sejam: Rio São Francisco e a Rio Doce.
No âmbito das legislações, o Plano Diretor de Barão de Cocais (LEI Nº 1343, DE 02 DE
OUTUBRO DE 2006), não veta a atividade mineral nos zoneamentos nos quais o
empreendimento se localiza. O assunto é melhor abordado no item legislações do EIA –
estudo de impacto ambiental.
Frente ao exposto, a análise integrada explicitada, evidencia os pontos mais importantes em
todos os âmbitos (físico, biótico e social) e apresenta a seguir uma breve pressuposição do
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cenário após a implantação da Mina da Conquista, além do levantamento e análise dos
potenciais impactos oriundos da operação do empreendimento, juntamente com as
propostas de ações, planos e programas de mitigação, monitoramento e compensação
ambientais, que tem por objetivo minimizar estes.
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4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E
PROPOSTAS MITIGADORAS
No presente tópico, serão relatados e analisados os potenciais impactos ambientais incidentes
sobre os Meios Físico, Biótico, Socioeconômico e Cultural oriundos do Projeto da Mina da
Conquista, que contempla a exploração de minério de ferro na região de Barão de Cocais.
Os impactos ambientais foram avaliados e fundamentados nas atividades, tarefas e aspectos
a serem exercidos; eventuais, geradores de modificações nas condições ambientais atuais.
As supracitadas atividades, serão apresentadas na Tabela 1 bem como os aspectos ambientais
vinculados a elas.
Para melhor entendimento do assunto, considerou-se necessário apresentar as definições de
impacto e aspecto ambientais.
Por definição, exposta na ISSO 14001, tem-se que “aspectos ambientais são entendidos como
elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Eles podem interagir
com o meio ambiente, causando ou podendo causar impactos ambientais, positivos ou
negativos.” Por sua vez, impactos ambientais, são “quaisquer modificações do meio ambiente,
positiva ou negativa, resultante ou não dos aspectos ambientais da organização.”
Em suma, aspecto ambiental é o motivo, a causa, a razão e o impacto ambiental é o resultado.
Hora exposto, apresenta-se a tabela das atividades geradoras dos impactos bem como os
aspectos ambientais, vinculados a essas, para posteriormente serem apontados os impactos.
Tabela 1 - Atividades, tarefas e aspectos ambientais

Atividade

Tarefa

Aspecto Ambiental
Geração dos postos de trabalho

Preparação do Supressão de vegetação nativa
Operação de lavra de minério

terreno e
supressão de
vegetação

Geração de resíduos sólidos (galhos,
material lenhoso e resíduos
domésticos - lixo)
Geração de ruído
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Geração de material particulado
Movimentação e exposição do solo
Remoção e estocagem de solo /
sobras de vegetação
Modificação do relevo e da paisagem
Geração de material estéril (mesmo
que em mínima quantidade)
Processo de

Geração de ruído

lavra a céu

Geração de material particulado

aberto

Manutenção dos postos de trabalho
Geração de resíduos sólidos
Geração de CFEM e outros impostos
ISS e ICMS
Geração de renda
Movimentação de máquinas,
equipamentos e veículos

Operação das
UTMs para o
Beneficiamento
do minério

Geração de ruído
Geração de material particulado
Geração de resíduos sólidos
Geração de emprego e renda
Geração de resíduos sólidos
Geração de material particulado

Operação das instalações de
apoio operacional

Geração de efluentes oleosos e
Fossas sépticas sanitários
Geração de material particulado e de
gases de combustão

Transporte de Minério

Transporte por Tráfego de caminhões na via aberta e
caminhão

na MG-346

Para a análise e avaliação dos potenciais impactos ambientais oriundos do Projeto da Mina da
Conquista, foram adotados os critérios, estipulados na Resolução CONAMA no 01/1986, quais
sejam:
•

Incidência: Direta (D), quando decorre de uma ação do empreendimento, ou indireta

(I), quando a incidência é consequência de outro impacto;
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 Abrangência: Pontual (P), quando se restringe a um ou mais pontos bem localizados,
na ADA; Local (L), quando ocorre em áreas menos circunscritas, porém restritas à ADA e AID;
Regional (R), quando o impacto tem interferência ou alcance na AII (sub-bacia ou municípios
envolvidos) e Supra-regional (S), quando extrapola a AII do empreendimento;
 Duração: Curto prazo (C), quando ocorre em tempo igual ou inferior a um (01) ano;
médio prazo (M), quando ocorre no intervalo de 1 a 10 anos; e Longo prazo (L), quando ocorre
em um intervalo superior a 10 anos;
 Reversibilidade: Reversível (R), se o meio tem potencial para se recompor quando
cessada ou controlada a origem do impacto; e irreversível (I), quando o impacto se mantém
mesmo se controlado ou cessada sua origem;
 Efeito: positivo (+) (impacto benéfico ao meio) ou negativo (-) (impacto adverso ao
meio);
 Periodicidade: Temporário (T), quando ocorre uma única vez durante uma das fases
do empreendimento; Permanente (P), quando depois de ocorrido não tem fim definido; e
cíclico (C), quando se repete durante as etapas de implantação e de operação do
empreendimento;
 Magnitude: Desprezível (D), Baixa (B), Média (M), Alta (A) ou Crítica (C). A definição da
magnitude do impacto é apresentada na tabela a seguir:

Desprezível

O impacto causado não é percebido ou medido e não
altera a qualidade ambiental da área de abrangência.
O impacto causado é percebido ou medido, implicando

Baixa

uma baixa alteração da qualidade ambiental da área de
abrangência considerada. Os padrões ambientais legais

MEIO FÍSICO

são mantidos.
O impacto causado é percebido ou medido e implica uma
média alteração da qualidade ambiental da área de
Média

abrangência considerada. Os estudos indicam que os
padrões ambientais podem ser eventualmente
ultrapassados (eventos isolados).
O impacto causado é percebido ou medido e implica uma

Alta

grande alteração da qualidade ambiental da área de
abrangência considerada. Os estudos indicam que os
padrões ambientais podem ser ultrapassados com maior
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frequência, não demonstrando uma curva de tendência
evolutiva.
O impacto causado é percebido ou medido e implica uma
alteração crítica da qualidade ambiental da área de
Crítica

abrangência considerada. Os estudos indicam que os
padrões ambientais podem ser ultrapassados com maior
frequência, demonstrando uma curva de tendência
evolutiva.
O impacto não é percebido ou verificável, não alterando a
qualidade ambiental da área de abrangência. Ocorre, por

Desprezível

exemplo, em empreendimentos já instalados, onde não
existem habitats naturais. Portanto, podem prescindir da
indicação de medidas mitigadoras, de acompanhamento
ou de compensação.
O impacto é passível de ser percebido ou verificável, sem
caracterizar perdas na qualidade ambiental da área de
abrangência. Ocorre, por exemplo, quando o ecossistema

MEIO BIÓTICO

Baixa

afetado é muito pouco complexo; já se encontra
descaracterizado em sua composição e estrutura e/ou
apresenta resiliência. Os impactos não prescindem da
indicação de medidas mitigadoras, acompanhamento ou
compensação.
O impacto caracteriza perdas na qualidade ambiental da
área de abrangência. As alterações verificadas podem ser
expressas na supressão ou alteração de habitats pouco
complexos e na perda de espécies da flora e da fauna
silvestres pouco restritivas. O impacto pode atingir áreas

Média

ou espécies sobre as quais existem restrições legais (APPs,
espécies imunes ao corte, ameaçadas etc.). Os impactos
não são reversíveis, mas podem ser minimizados por
ações de controle ambiental ou recuperação de
ecossistemas. Neste caso, é obrigatória a indicação de
medidas compensatórias.
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O impacto caracteriza perdas expressivas na qualidade
ambiental da área de abrangência. Tais perdas podem
estar relacionadas à supressão de habitats bem
Alta

conservados ou habitats/espécies restritivos e/ou para os
quais existem restrições legais (APPs, espécies imunes ao
corte, ameaçadas etc.). Os impactos não são reversíveis,
mas podem ser compensados. Neste caso, é obrigatória a
indicação de medidas compensatórias.
O impacto não provoca alterações na estrutura e na

Desprezível

dinâmica socioeconômica.
Com relação ao Patrimônio Arqueológico, não provoca
alterações nas ocorrências e/ou sítios arqueológicos.
O impacto provoca pequenas alterações, sem gerar
mudanças na estrutura e na dinâmica socioeconômica.

MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL

Baixa

Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca
pequenas alterações nas ocorrências e/ou sítios
arqueológicos, que podem ser absorvidas com ações de
proteção.
O impacto provoca alterações na estrutura e na dinâmica
socioeconômica, as quais podem ser absorvidas com
ações de ajuste na estrutura socioeconômica municipal.

Média

Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca
alterações nas ocorrências e/ou sítios arqueológicos, que
podem ser absorvidas com ações de proteção e/ou de
salvamento.
O impacto provoca alterações significativas na estrutura e
na dinâmica socioeconômica, as quais só podem ser
absorvidas com ações de transformação da estrutura

Alta

socioeconômica.
Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca
alterações significativas nas ocorrências e/ou sítios
arqueológicos, que só podem ser absorvidas com o
resgate dos vestígios.
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O impacto provoca alterações estruturais, gerando
desajustes e conflitos no que diz respeito à dinâmica
socioeconômica, que só podem ser absorvidas com ações
de transformação da estrutura socioeconômica e de forte
Crítica

compensação socioambiental.
Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca grandes
alterações, ocasionando danos importantes ou a
destruição das ocorrências e/ou sítios arqueológicos e das
informações sobre a ocupação pretérita da área; e/ou de
sítio ou vestígio considerado excepcional ou único.

4.1.

ALTERAÇÃO DA MORFOLOGIA DO RELEVO

As consequências da mineração a céu aberto sobre o relevo são muito relevantes, visto que a
atividade, causa alterações e intervenções na morfologia original, modificando as
características topográficas.
A implantação das cavas para lavra do minério de ferro, na Mina da Conquista acarretará em
alteração da morfologia do relevo em uma área de 27 ha. A intenção é que a lavra perdure
até o ano de 2027 aproximadamente.
As áreas que irão sofrer intervenções físicas durante a operação da mina situam-se em região
com características de pasto, e que sofreram muita ação antrópica visto a proximidade com a
comunidade, bem como com trechos portadores de características do bioma mata atlântica.
Diante disso, é de conhecimento que devido ao tipo de atividade a ser realizada, bem como
as diretrizes do projeto, resultarão em modificações na conformação do relevo. Reitera-se,
entretanto, que como supracitado, algumas das características do relevo da região já sofreram
impactos e modificações em função das atividades presentes no local, bem como à forte
presença da comunidade local.
A implantação das cavas da Mina da Conquista, no entanto, devido as suas características de
lavra superficial, com pouco aprofundamento, minimiza os potenciais impactos nas
características geológicas e geomorfológicas do local. Porém, é inevitável que cause
modificações no solo, e que se realize supressão de vegetação local.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
BASSARI MINERAÇÃO LTDA
MINÉRIO DE FERRO|BARÃO DE COCAIS/MG
Página 34 de 135

O impacto sobre o relevo será de alta magnitude, uma vez que acarretará em considerável
alteração da qualidade ambiental da área de abrangência.
Para tanto, e embasado na definição da metodologia supracitada, entende-se que mesmo
com a recuperação e planejamento da área após o fechamento da mina, modificações
relevantes serão identificadas.
O impacto sobre o relevo foi classificado como negativo, direto, permanente, irreversível, de
longa duração, de abrangência local e de alta magnitude.
A fim de minimizar os impactos de alteração da morfologia do relevo, propõe-se a
recuperação das áreas alteradas pela cava, bem como a preparação do terreno para o
recebimento do posterior loteamento, que consta no projeto de fechamento de mina,
procurando restabelecer, ainda que em partes, as condições originais, encontradas,
previamente à supressão da vegetação. Essas medidas serão executadas no âmbito do Plano
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD apresentado no PCA que acompanha este EIA.
Além disso, as cortinas arbóreas são de suma importância e devem se manter no local,
distanciando a comunidade e a rodovia MG-346, do empreendimento.

4.2.

ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DOS SOLOS

Para o Projeto de operação da Mina da Conquista, far-se-ão necessárias atividades como
supressão vegetal, decapeamento da cobertura vegetal na área da cava e limpeza e
preparação do solo na área do projeto.
Em consequência a essas atividades, serão ocasionadas, alterações e modificações da
estrutura original do solo, acarretando exposição de suas camadas inferiores, tornando-o mais
vulnerável ao desenvolvimento de processos erosivos, uma vez que, esses locais, ficarão
expostos a incidência de chuvas. Conforme apresentado no diagnóstico ambiental do meio
físico, os solos dominantes na ADA (Neossolos Litólicos) apresentam elevada suscetibilidade à
erosão, principalmente na ausência da cobertura vegetal ou quando alterados fisicamente,
devido à baixa permeabilidade do material e à declividade das vertentes que dificultam o
escoamento das águas pluviais.
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A instalação de processos erosivos em áreas de solo exposto e o carreamento de sedimentos
para os cursos d'água (embora que em menor quantidade, devido ao processo a seco)
poderão suscitar impactos indiretos, tais como: a alteração na qualidade das águas.
Destaca-se que carreamento de sedimentos e surgimento de processos erosivos tem maior
tendência de aparecimento nas áreas de maior declividade.
O impacto ambiental em questão, foi classificado como negativo e incidência direta,
abrangência pontual, restrito à ADA e AID; de ocorrência em médio a longo prazo, e reversível.
Levando-se em conta os sistemas de controle previstos, este impacto é classificado como de
média magnitude, pois acarretará na alteração da qualidade ambiental na área de influência
do Projeto.
Como medidas de controle, serão implantados dispositivos de drenagem provisórios ao longo
da operação de lavra (sumps, leiras, canaletas de drenagem e bacias de contenção de
sedimentos no interior da cava), visando ao escoamento adequado das águas pluviais
incidentes sobre as superfícies expostas, de forma a controlar o desenvolvimento de
processos erosivos.
Visto a realização do processo a seco, entende-se que o impacto não será de grande
relevância, e que já fora realizado monitoramento da qualidade da água, como pode ser visto
no laudo disposto em anexo ao EIA.
Ao final das atividades da Mina da Conquista, os impactos serão avaliados novamente, e serão
minimizados por meio da execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. Os
trabalhos de recuperação irão promover o restabelecimento das condições físicas e de
cobertura vegetal das áreas degradadas, protegendo as superfícies expostas do
desenvolvimento de erosão, além de preparar o terreno para o recebimento da nova atividade
de loteamento a ser implantada no local.

4.3.

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS EM FUNÇÃO DO
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS

Para o projeto da Mina da Conquista ocorrerão atividades de movimentação e exposição
direta do solo que são potenciais fontes nos processos de carreamento de sedimentos. Essas
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possíveis consequências quando em períodos chuvosos, implicam na instalação e no
desenvolvimento de processos erosivos e, de forma indireta, na alteração da qualidade das
águas dos cursos d'água situados a jusante das áreas expostas.
As águas pluviais incidentes sobre a cava operacional deverão ser destinadas por gravidade
para o fundo da mesma, onde atingirão os sumps, que atuarão como estrutura de controle e
contenção de sedimentos. O sistema de drenagem da cava será constituído pelos dispositivos
projetados, tais como: canaletas de bancadas escavadas, visando escoar adequadamente as
águas pluviais nas bermas e taludes; canais escavados nos acessos e descidas d'água, com
objetivo de conduzir a drenagem pluvial das bancadas para o fundo da cava e valetas
escavadas, conduzir as águas para o sump de bombeamento, localizado no fundo da cava. O
material sólido é sedimentado nesses sumps e a água será utilizada em outras atividades da
mina. O projeto de drenagem está disposto no Erro! Fonte de referência não encontrada..
Verifica-se que o impacto de alteração da qualidade das águas causado pelo carreamento de
sedimentos será de baixa magnitude, considerando a eficiência dos sistemas de controle
propostos. Ressalta-se, ainda, que caso os dispositivos de contenção previstos não operem
adequadamente, os impactos ocorrem em curto prazo, possuindo abrangência que pode ser
regional. No entanto, pode ser classificado como reversível, já que é passível de controle e o
ambiente possui potencial para regeneração em até um ano, após cessado o impacto, sendo
considerado cíclico, pois pode ser gerado com a ocorrência de chuvas.
Para o acompanhamento do impacto, deverá ser implantado sistema de monitoramento da
qualidade das águas a jusante, conforme detalhado no Programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas Superficiais e Efluentes, apresentados no PCA deste Projeto que
acompanha o presente EIA.
Este impacto deverá, ainda, ser minimizado através de ações previstas no Programa de
Controle de Processos Erosivos e no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, que
prevê o reestabelecimento da cobertura vegetal, protegendo as superfícies expostas do
desenvolvimento de processos erosivos.

4.4.

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E DOS SOLOS PELA GERAÇÃO DE
EFLUENTES
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A potencial alteração da qualidade das águas e dos solos pela geração de efluentes está
associada à geração de esgoto sanitário que serão gerados nas instalações administrativas e
de apoio operacional da Mina da Conquista. Estas instalações deverão ser dotadas de sistemas
de tratamento de efluentes sanitários, compostos por fossa séptica. Nas áreas mais afastadas
da mina serão utilizados banheiros químicos.
Os efluentes oleosos serão gerados nas instalações de apoio operacional da mina. Nestas
instalações faz-se necessária a implantação de sistemas de controle por meio dos separadores
de água e óleo (SAO), onde os resíduos de óleos devem ser recolhidos periodicamente, sendo
dada a devida destinação final conforme previsto no Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS, apresentado no PCA deste EIA.
Desta forma, a alteração da qualidade das águas pela geração de efluentes, é classificada
como um impacto de baixa magnitude, reversível, já que, cessada a fonte de geração o
ambiente apresenta potencial de se recompor num espaço de tempo inferior ou igual a um
ano; local, uma vez que poderá ocorrer em áreas restritas à AID e de incidência direta, pois
decorre de uma ação do empreendimento, em curto prazo.
Para o acompanhamento desse impacto deve-se contar com o controle de monitoramento
dos efluentes gerados nas instalações de apoio e da qualidade das águas superficiais dos
cursos d'água sob influência da mina, conforme detalhado no Programa de Monitoramento
da Qualidade das Águas Superficiais e Efluentes, apresentado no PCA do Projeto. E ainda, o
Programa de Educação Ambiental – PEA destinados aos empregados, contendo ações de
conscientização e da importância do comprometimento de todos para as questões ambientais
poderá minimizar tal impacto.

4.5.

ALTERAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS SOLOS EM FUNÇÃO DA
GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O impacto ambiental negativo de alteração das propriedades do solo através da geração de
resíduos sólidos é inerente à falta de controle do manuseio, do armazenamento e da
disposição final dos mesmos.
Durante a execução das atividades previstas para o Projeto em estudo, serão gerados resíduos
sólidos nas frentes de serviço durante a supressão da vegetação e nas atividades realizadas
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nas instalações de apoio de mina (sucatas metálicas, entulhos, sacos de cimento, sobras de
madeiras) e resíduos domésticos (lixo de banheiros e lodo sanitário, papel, plásticos, dentre
outros). Esses resíduos são gerados exclusivamente nos locais de movimentação de pessoas,
principalmente durante as refeições e atividades de higiene dos trabalhadores e, caso sejam
dispostos inadequadamente, podem acarretar riscos potenciais de contaminação dos solos.
Trata-se de um impacto potencial e se restringe à área onde está localizado o aspecto de
origem (local), sua abrangência é classificada como pontual e de incidência indireta. A sua
duração é cíclica, considerando que o impacto ocorre durante toda a operação do
empreendimento e a sua reversibilidade é possível, devendo-se considerar que a duração do
mesmo é de médio prazo, já que para alguns resíduos, quando o impacto é concretizado,
ocorre em um intervalo inferior a 10 anos.
Nas áreas operacionais da mina da Conquista, serão destinados locais específicos para a coleta
e o acondicionamento temporário dos resíduos sólidos, os quais ficarão armazenados
temporariamente até o destino final conforme os procedimentos detalhados no Plano de
Gestão dos Resíduos Sólidos - PGRS, apresentado no PCA do Projeto.
Considerando a adoção de procedimento específico de gestão de resíduos, o impacto de
geração de resíduos sólidos domésticos pode ser considerado de baixa magnitude, por ser
classificado como pontual, cíclico, médio prazo e reversível.
Os resíduos decorrentes da supressão de vegetação e limpeza do solo poderão ser estocados
para uma posterior utilização durante a recuperação de áreas degradadas, conforme descrito
no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- PRAD apresentado no PCA do Projeto.
Para a minimização deste impacto, tem-se também o Programa de Educação Ambiental – PEA,
de maneira a disseminar informações e conscientizar os funcionários envolvidos nas
atividades de operação do Projeto, alertando-os riscos ambientais e de segurança do descarte
inadequado de resíduos sólidos.
Além deste, conta-se com o Programa de gestão de resíduos sólidos que será abordado no
decorrer deste.

4.6.

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
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O impacto ambiental em questão, embora resulte na mesma consequência pode ser
desmembrado em dois, visto que pode ser causado proveniente de duas fontes diferentes;
quais sejam: material particulado e gases de combustão.
As atividades de decapeamento, movimentação de minério e tráfego de veículos e
equipamentos em vias não pavimentadas nas áreas do projeto, causarão a exposição direta
do solo e por consequência a presença de material particulado em suspensão de material
particulado, acarretando na alteração da qualidade do ar.
Intentando atenuar a emissão de material particulado na atmosfera, propõe-se a utilização de
caminhões-pipa para realizar a aspersão constante nas vias, acessos e demais áreas com solo
exposto durante toda vida útil do projeto.
Verifica-se que a qualidade do ar nas áreas adjacentes do projeto da Mina da Conquista, já
sofreu impactos devido à forte presença de minerações na região, bem como o intenso
tráfego de veículos no local.
Porém, de acordo com o laudo de materiais particulados em suspensão, exposto em anexo ao
EIA, os níveis de concentração destes, atende aos limites impostos pelas normativas. No
entanto, a qualidade do ar poderá ser agravada com a operação do empreendimento, e por
isso o assunto se torna o impacto ambiental que merece maior atenção.
Diante da supracitada análise, classifica-se, portanto, o impacto de alteração na qualidade do
ar, como um impacto em curto prazo, visto que, uma vez encerrada a fonte emissora, o
ambiente tem potencial para se regenerar em curto período de tempo; local, uma vez que
poderá ocorrer em áreas restritas da ADA e AID; de incidência direta e de média magnitude.
Além dos motivos e fontes descritos acima, ressalta-se a relevância da emissão de gases de
combustão. As concentrações destes emitidas por cada veículo ou equipamento, podem
contribuir para a qualidade do ar do local. Entretanto a contribuição desta é mínima, e
portanto, o impacto pode ser classificado como desprezível.
Diante do exposto, e avaliando o impacto causado pela unificação dessas atividades,
classificou-se este impacto, como de baixa magnitude. Como ação de controle, junto às fontes
de emissão de gases de combustão, serão realizadas manutenções constantes dos veículos e
equipamentos utilizados na mineração, aspersão das vias com caminhões pipas, bem como a
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avaliação por meio do teste de fumaça preta nos veículos. Além disso, novamente, reitera-se
a importância da cortina verde separando o local da mineração da comunidade.

4.7.

ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO AMBIENTAL

O trânsito de veículos, o funcionamento de máquinas e equipamentos, as instalações
industriais, o transporte e tratamento do minério e as operações das instalações de
tratamento são fatores responsáveis pela alteração dos níveis de ruído ambiental nas
atividades de mineração da Mina da Conquista.
Atualmente, foi implantado um ponto de monitoramento desses ruídos melhor descrito no
item ruído do EIA – estudo de impacto ambiental, os resultados obtidos no monitoramento,
foram descritos neste EIA e indicaram que os níveis de ruídos se encontram dentro dos limites
definidos pelas leis ambientais e normas técnicas, vigentes.
Mantendo o monitoramento, e constatando o agravamento desses níveis de ruído, ações de
mitigação e controle serão tomadas.
Desta forma, este impacto é classificado como negativo e direto de baixa magnitude,
reversível em curto prazo, uma vez que assim como qualidade do ar, cessada a fonte de
emissão o ambiente poderá retornar as condições originais; de abrangência local.
Recomenda-se, portanto, a execução do Programa de Controle e Monitoramento do Ruído
Ambiental no entorno da Mina da Conquista, sendo fundamental a adoção de medidas de
controle por meio das manutenções preventivas dos equipamentos, veículos e máquinas ao
longo da vida útil do empreendimento.

4.8.

PERDA DA VEGETAÇÃO NATIVA

Como relatado previamente, o terreno da ADA do empreendimento, embora, estes
demonstrem as alterações, são remanescentes relevantes para a conservação da flora dos
Campos Ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero.
A supressão de uma parte da área com essa cobertura vegetal, culminará, na perda de
espécimes da fauna.
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Supracitado impacto é considerado permanente, irreversível, de efeito negativo e de
incidência direta. Normalmente no caso dos Campos Ferruginosos, em razão das suas
características únicas, a perda de hábitat se torna potencial fator para extinção de alguns
grupos e, portanto, constitui um impacto irreversível, de abrangência regional e também de
alta magnitude.
Como explicitado ao longo deste estudo, de acordo com o Mapa de Vegetação do IBGE e com
o Mapa de Biomas do Brasil, a exploração de minério de ferro na futura Mina da Conquista,
será realizada em áreas contempladas pelo Bioma Mata Atlântica.
De tal forma, que para atendimento das diretrizes da legislação vigente, faz-se necessário
como medida compensatória a este impacto, um Programa de Compensação Ambiental
(Compensação por Intervenção em Mata Atlântica), que será apresentado neste estudo.
Nesse cenário as intervenções na área de supressão com rendimento lenhoso correspondente
à área de 16,57 há, sendo desse total. 0,07 ha em área de preservação permanente perfaz um
volume total de 1.441,27m³.
Considerando o fato, de que a maior parte de área com vegetação relevante, será mantida, e
as área de intervenção serão em menores proporções, esse impacto pode ser classificado
como negativo, direto, de abrangência pontual, curta duração, irreversível e permanente, de
baixa magnitude, uma vez que estes remanescentes não abrigam espécies ameaçadas de
extinção.
Para a compensação deste impacto prevê-se a destinação de área correspondente a área
florestal a ser suprimida através da execução do Programa de Compensação Ambiental,
supramencionado, sempre se levando em conta a equivalência ecológica e a similaridade
florística da área escolhida para esse programa.
Para a sua mitigação, reitera-se a importância da escolha das áreas destinadas a recuperação,
por meio do PRAD.

4.9.

ALTERAÇÃO NA CONECTIVIDADE ENTRE HABITATS

A fragmentação do habitat é o processo pelo qual uma área grande e contínua de habitat sofre
redução ou divisão, em dois ou mais fragmentos de sua área, sendo que estes,
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frequentemente, são isolados uns dos outros por uma paisagem altamente modificada ou
degradada (PRIMACK e RODRIGUES, 2001).
Com a supressão da vegetação das áreas de intervenção do empreendimento Bassari haverá
uma redução dos fragmentos florestais e de campos rupestres, bem como o aumento do
isolamento entre estes e, consequentemente, de seus efeitos negativos.
Dentre os efeitos dessa redução e isolamento de fragmentos vegetais se destaca a limitação
do potencial de dispersão de espécies vegetais, principalmente, daquelas que habitam interior
dos fragmentos florestais, seja devido à redução no fluxo de animais – potenciais
dispersadores de sementes, ou pela dificuldade de adaptação a ambientes alterados por parte
de algumas espécies. Consequentemente, tal redução do potencial de dispersão propicia o
isolamento genético entre as populações, comprometendo a variabilidade genética das
espécies e, em longo prazo, a sobrevivência de populações.
Este impacto se torna mais expressivo por tratar-se de uma área de intensa atividade
antrópica devido à presença de componentes da atividade mineral na região, promovendo
gradativamente o afugentamento de fauna do seu interior.
O impacto foi classificado como reversível, relevante, de abrangência regional, temporário,
alta magnitude,
Como forma de mitigar esse impacto sugere-se a adoção do Programa de Resgate de Flora
concomitante ao Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal, do Projeto Técnico
de Reconstituição da Flora (PTRF) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), além
da aplicação da legislação referente à Compensação Ambiental.

4.10.

ALTERAÇÃO NA BIODIVERSIDADE E DA VARIABILIDADE GENÉTICA
VEGETAL

A implantação do empreendimento acarretará a supressão de fragmentos nativos de Floresta
Estacional Semidecidual em Estágio Médio de Regeneração com seus respectivos habitats e
micro-habitats associados.
Com a retirada da vegetação haverá perda de espécies da flora na área de intervenção e borda
da AID. Como consequência haverá a redução da quantidade de indivíduos das diferentes
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espécies e da variabilidade dessas espécies em diferentes escalas, ou seja, acarretará a
redução da biodiversidade local e seus patrimônios genéticos.
A perda da biodiversidade pode acarretar a extinção local de ecossistemas, populações,
variabilidade genética, espécies e processos ecológicos e evolutivos que mantém essa
diversidade (GALINDO-LEAL; CAMARA 2005) e consequentemente da informação científica a
ela associada.
A perda desses fragmentos causará ainda na diminuição do aporte de habitats e alimento para
a fauna local e regional, visto que são fragmentos isolados que conectam fragmentos maiores.
Cenário que compromete a dispersão das espécies vegetais dependentes destes animais,
contribuindo ainda mais para a perda da biodiversidade e da variabilidade genética. Quanto
mais importante e complexo for o ambiente, maior diversidade genética e riqueza de espécies
encontradas neste.
Impacto reversível, porque a biodiversidade tende a retomar as condições originais;
moderadamente relevante, local, de média magnitude, permanente, incidência direta.
Como forma de mitigar esse impacto sugere-se a adoção do Programa de Resgate de Flora
concomitante ao Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal, do Projeto Técnico
de Reconstituição da Flora (PTRF) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), além
da aplicação da legislação referente à Compensação Ambiental.

4.11.

AFUGENTAMENTO DA FAUNA

Ocorrerá durante a fase de implantação e operação do empreendimento aspectos que
causarão o afugentamento de espécies, como: O aumento do fluxo de máquinas, o aumento
do fluxo de pessoas, aumento no nível de ruído, o aumento no nível de particulados, supressão
de vegetação e alteração de habitat. Esses impactos ocorrerão de forma permanente durante
toda a operação do empreendimento, causando um desequilíbrio durante todas as fases do
empreendimento.
A dispersão dos espécimes para áreas com distúrbios menos expressivos, por sua vez, pode
ocasionar a redução da qualidade ambiental também nestes locais, promovendo um aumento
na ocorrência de interações agonísticas entre os indivíduos residentes e dispersantes
(competição inter e intra-específica). Há risco de ocorrer sobreposição de áreas de uso entre
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as populações imigradas e a comunidade previamente residente, o que pode gerar estresse
ou perdas de indivíduos. Observa-se que a intensidade de retração das áreas de vida ocupadas
pelos espécimes e seus níveis de deslocamento são estabelecidos de acordo com o grau de
tolerância e sensibilidade de cada espécie a determinada alteração ambiental, o qual pode ser
variável entre táxons. Ressalta-se que, atualmente, existem na AID e AII habitats que servirão
como refúgio para essas espécies e que essas áreas devem ser mantidas na região.
Durante o processo de dispersão, as espécies generalistas que tem potencial para explorar
todos os ambientes presentes na região, terão maiores complicações em migrar e recolonizar
o ambiente. Já para as espécies de pequena locomoção ou altamente territorialistas se faz
necessária a manutenção de hábitats na microrregião de implantação do empreendimento
além de ser necessário o resgate de fauna das áreas de supressão vegetal.
Tais eventos constituem impacto adverso, indireto, local, de longo prazo, reversível,
temporário e de média magnitude.
Ações de Controle e Mitigação:


Controle na emissão do nível de particulados;



Controle na emissão de ruídos;



Controle na emissão de efluentes;



Ação de educação ambiental para funcionários e moradores locais;



Manutenção de áreas naturais;



Monitoramento de fauna.

4.12.

MORTANDADE DE ESPÉCIES

Ocorrerá durante a etapa de pré-operação, implantação e operação alguns aspectos, que
podem causar a mortandade de espécies, dentre eles: Aumento do fluxo de máquinas, o
aumento do fluxo de pessoas, caça, supressão vegetal, competição entre espécies e perda da
qualidade ambiental.
O aumento do fluxo de máquinas e pessoas pode favorecer o atropelamento de espécies
nativas, causando a perda e diversidade genética local.
Durante a operação do empreendimento, poderão ocorrer também predatórias e a
consequente redução de populações de espécies da flora (Produtores primários) e da fauna
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(principalmente espécies cinegéticas ou xerimbabo, ou seja, com valor estético, alimentar ou
comercial). Além disso, ações de supressão vegetal pode desabrigar ou ferir animais causando
sua morte, e a dispersão de espécies para áreas do entorno pode elevar o nível de competição
entre as espécies aumentando as relações agonísticas e causando a morte de espécies, ou por
confrontos diretos, ou por ausência de determinado recurso.
Como grande parte das comunidades registradas têm maior capacidade de dispersão/
adaptação, poderão se deslocar para outros locais não atingidos, mantendo assim, sua
diversidade genética, contudo, a dispersão poderá ser dificultada para exemplares com áreas
de vida menores ou estivantes. Sabe-se que espécies de cunho generalista possuem maior
poder de dispersão, desta forma as atividades desenvolvidas devem beneficiar essas espécies.
A perda da qualidade ambiental pode ocasionar a perda da comunicação entre remanescentes
e dificultar ainda mais a dispersão de espécimes, sendo mais significativa para espécies
florestais e/ou que apresentam hábito locomotor arborícola ou fossorial, ou espécies com
hábitos semiaquáticos cuja dispersão a partir de áreas com água e vegetação alterada e/ou
não estratificada é considerada limitada ou ausente.
De forma geral é possível que algumas espécies provavelmente as generalistas com maior
poder dispersivo consigam migrar das áreas afetadas mantendo assim sua diversidade
genética. O mesmo não pode ser dito para espécies com requisitos ecológicos especialistas e
com menor poder dispersivo, pois essas geralmente possuem uma menor densidade
populacional, e uma alta dependência de micro-habitat, recursos alimentares e reprodutivos
específicos.
O deslocamento dos espécimes (movimentos de dispersão) como consequência do
deslocamento diário e busca por refúgios menos perturbados pode favorecer ainda o
atropelamento de elementos da fauna, contribuindo para a perda de espécimes e a redução
das comunidades naturais afetadas.
O aumento do deslocamento de espécimes silvestres em decorrência da perda de ambientes
e busca por refúgios (próximos à área afetada ou em remanescentes vegetacionais mais
afastados, de acordo com o grau de tolerância e sensibilidade de cada espécie às alterações
ambientais relacionadas) poderá, ainda, favorecer a caça e a captura de animais silvestres na
região. Ressalta-se que a atividade de caça se revela mais grave para espécies que ocorrem
naturalmente em baixas densidades populacionais e/ou que apresentam pequenas taxas
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reprodutivas (número de filhotes por período reprodutivo), além de contribuir de forma
significativa para a redução das comunidades naturais.
Diante do exposto, o impacto ambiental foi classificado como adverso, direto, local/regional,
de longo prazo, reversível, temporário e de grande magnitude.
Ações Mitigadoras:


Controle na emissão do nível de particulados;



Controle na emissão de ruídos;



Controle na emissão de efluentes;



Ação de educação ambiental para funcionários e moradores locais;



Manutenção de áreas florestadas e matas ciliares.



Monitoramento de fauna.

4.13.

PERDA, FRAGMENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DE HÁBITAT

Ocorrerão durante a etapa de implantação e operação alguns aspectos causadores de
impacto, como: supressão vegetal, alteração de hábitat terrestre, alteração de hábitat
aquático, compactação do solo e alteração da qualidade de água.
Como mencionado previamente, a fragmentação e isolamento de áreas naturais poderá
ocorrer em virtude da supressão vegetal e implantação e operação do empreendimento em
áreas de vegetação nativa contínua e/ou que possuem caráter de corredor ecológico,
influenciando negativamente na dispersão da fauna e flora entre habitats e,
consequentemente, no fluxo gênico.
A relevância do impacto ambiental sobre a vegetação, diz respeito não só as espécies que
compõem o ecossistema, mas principalmente à perda de habitats.
A supressão de áreas com vegetação poderá representar a perda de trechos de comunicação
entre áreas florestais da região. Mais especificamente para a área de estudo, devido ao fato
de estar localizada em área com forte pressão antrópica, os ambientes e a taxocenose da ADA
já se encontram alterados, desta forma, o impacto causado pela perda de hábitat não será tão
significativo quando comparada a uma área natural.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
BASSARI MINERAÇÃO LTDA
MINÉRIO DE FERRO|BARÃO DE COCAIS/MG
Página 47 de 135

Durante a fase de operação do empreendimento, poderão ocorrer ainda alterações diretas e
de caráter permanente nas comunidades planctônicas e bentônicas em relação a qualidade
da água. O carreamento de sólidos poderá representar um impacto de elevada magnitude,
provocando a redução da calha do manancial e a consequente redução de habitat para
colonização dos organismos, além da alteração da qualidade de água que poderá gerar
impactos a todas as espécies dependentes desse manancial. No período mais seco o cenário
poderá ser ainda mais crítico.
A alteração da qualidade da água devido ao aumento nas concentrações de sólidos e turbidez
poderá causar impactos indiretos sobre a produtividade primária desses córregos e
consequentemente a todos os grupos dependentes dessa produtividade.
Essa mudança na estrutura da biocenose poderá alterar toda a rede trófica dos sistemas em
questão, uma vez que as algas representam a base da cadeia alimentar e que os organismos
bentônicos são a principal fonte alimentar de muitos peixes e larvas de anfíbios que forma
ainda a base da cadeia alimentar.
Assim, a alteração de habitat constitui um impacto adverso, indireto, regional, de curto prazo,
irreversível e reversível.
Ações Mitigadoras:


Enriquecer e preservar os fragmentos de vegetação nativa existentes no entorno do

empreendimento.


4.14.

Criação de corredores ecológicos.

ALTERAÇÃO DA PAISAGEM

A operação de lavra de minério de ferro, no decorrer de sua vida útil, é potencial fator para
que ocorra a modificação da paisagem local. Essas alterações, são no âmbito físico, uma vez
que são expressadas nas formas e texturas da paisagem local, podendo causar impacto visual
às comunidades do entorno, bem como aqueles que estão apenas de passagem pelo local.
Como previamente descrito, visto que o local já se encontra muito antropizado e com a
presença da linha de trem, e de certo distanciamento da serra do local, não haverá
modificações consideráveis na paisagem ocasionadas pelo empreendimento. Para melhor

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
BASSARI MINERAÇÃO LTDA
MINÉRIO DE FERRO|BARÃO DE COCAIS/MG
Página 48 de 135

avaliação do local, faz-se necessário que a operação se inicie, e que um período seja
aguardado para melhor verificação das consequências. Mas reitera-se que há uma boa
previsão para o local. Entende-se também, que os impactos causados pelo tráfego na MG346, já é muito forte no local, e que alteração da paisagem tem grande tendência a se manter
como está atualmente, visto que o empreendimento irá realizar todo o escoamento, pela via
alternativa com acesso interno à propriedade.
A fim de minimizar e mitigar o potencial impacto visual causado pela alteração da paisagem
sugere-se que a revegetação e recuperação procure restabelecer ainda que em partes, as
características anteriores à supressão da vegetação e às modificações paisagísticas. As
propostas dessas medidas, são expostas no Plano de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRAD. Diante da análise realizada, classificou-se o impacto como irreversível.
Além do PRAD, recomenda-se também a manutenção das cortinas arbóreas conforme
descrito ao longo desse estudo.

4.15.

IMPACTO SOBRE O PATRIMÔNIO NATURAL

Como previamente descrito neste EIA, Cordilheira do Espinhaço é o principal patrimônio
natural da região.
Tem-se no EIA – estudo de impacto ambiental, bem como os documentos EPIC e RPIC, em ao
supramencionado estudo, as explicações mais completas sobre o tema em questão. Em
consonância com os estudos, conclui-se que não apenas a região da área diretamente afetada
pelo empreendimento, mas toda a região do município de Barão de Cocais, tem uma riqueza
natural, nos aspectos ecológicos, geológicos, paisagísticos, históricos e arquitetônicos
relevantes, dando ao local o título de patrimônio natural e cultural.
Devido a todas as características já descritas sobre a região, é possível concluir que todo o
espaço apresenta elevado potencial para a expansão urbana e para a mineração. Porém, os
interesses destas atividades destoam dos interesses do meio ambiente, o que torna essencial
o empenho e dedicação para medidas que busquem alinhar estes usos do solo e subsolo com
a proteção e conservação dos patrimônios citados.
O impacto sobre esse patrimônio natural, culminará em alterações nos meios físico, biótico e
socioeconômico, de maneira negativa, direta, permanente, irreversível, de longa duração, de
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abrangência regional, de média magnitude, em função da pequena extensão afetada com o
projeto da Mina da Conquista.
Visto a classificação do impacto, faz-se necessário a execução de medidas compensatórias que
contemplem as legislações vigentes, bem como as propostas do Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas – PRAD.

4.16.

GERAÇÃO DE IMPOSTOS

A operação da Mina da Conquista, com a extração de minério de ferro representa a geração
de empregos diretos e indiretos, bem como a arrecadação de impostos para destinados ao
município de Barão de Cocais, especialmente da CFEM, do ISS e ICMS, possibilitando desta
forma, a capacidade de prestação de serviços públicos pela Prefeitura Municipal.
Diante de tal análise, tem-se, um impacto positivo, de incidência direta, de abrangência
regional nas áreas de influência direta e indireta, de médio prazo, reversível com o fim da
operação da mina de média. E deve-se levar em conta que a paralização das operações e
atividades, poderiam acarretar em mudanças na estrutura e dinâmica socioeconômica da
região, principalmente pelo aumento do desemprego e queda na arrecadação de impostos.
Orienta-se a implantação das Ações de Comunicação Social e as Ações de Absorção da Mãode- obra Local, conforme apresenta o PEA e o DSP que acompanham o EIA – estudo de
impacto ambiental.

4.17.

GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA

Com a implantação e operação do Projeto da Mina da Conquista, serão gerados, em torno de
160 postos de trabalho diretos, além dos empregos indiretos na região do empreendimento.
Esta consequência é considerada como um impacto positivo, de incidência direta, com
abrangência regional, pois repercutirá na AII e AID do empreendimento, de duração no curto
prazo, reversível, visto que no encerramento da lavra, as ofertas serão finalizadas, e de média
magnitude.
Recomenda-se para o caso, a adesão de ações de capacitação de mão de obra, que
proporcionarão as oportunidades de novos empregos em novas empresas do setor.
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4.18.

GERAÇÃO DE INCÔMODOS A POPULAÇÃO VIZINHA

Independente da metodologia escolhida para a extração do minério de ferro da região, serão
gerados incômodos a população das redondezas.
Entretanto, estes serão inferiores se comparados as minerações que utilizam de explosivos
para realizar os desmontes, uma vez que a extração do minério por meio de ações mecânicas
produz menos barulho bem como menores impactos no ar e ou efeitos sismográficos.
Entretanto, visto que a mineração necessitará da movimentação de máquinas e veículos
pesados para transporte e disposição do material, será inevitável a geração de vibração,
poeira e ruído, podendo então ocasionar incômodos à população vizinha à mina.
Com o objetivo de controlar esses impactos serão gerados programas Controle e
Monitoramento da Qualidade do Ar, de Ruído Ambiental, bem como a criação e manutenção
de considerável cortina arbórea no local.
A possível geração de incômodos para à população lindeira é classificado como negativo, de
incidência indireta, já que resulta de outros impactos, de abrangência local, reversível,
considerando que, cessada a fonte de emissão os incômodos se encerram, temporário e de
ocorrência em média a longo prazo, a depender da vida útil da mina.
Em vista disso, resulta num impacto de média magnitude, pela forte presença de comunidade
muito próxima ao empreendimento.
Frente ao exposto, conclui-se que distúrbios à população vizinha podem ser minimizados,
adotando as ações descritas acima, e atendendo, possíveis conflitos, na região em função
dessas atividades.

4.19.

PERDA DE PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO, MATERIAL E
IMATERIAL

Conforme apresentado neste estudo, em relação ao Patrimônio Cultural, foram apresentados
EPIC e RPIC (anexo ao EIA) ao conselho municipal de patrimônio, para melhor análise do caso,
porém, em estudo prévio, não foram identificados na ADA e AID do empreendimento, bens
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de caráter material e bens de natureza imaterial, possibilitando que até o momento de
apresentação deste, entenda-se que o empreendimento não acarretará em impactos diretos
ou indiretos ao Patrimônio Cultural Material e Imaterial.
Em relação ao patrimônio arqueológico, também se baseia nos supracitados estudos, que
mostra que não foram identificadas estruturas dentro da ADA propriamente, e visto que não
serão realizadas supressão ou interferência na AID, entende-se que o impacto sobre o
patrimônio arqueológico seja desprezível.
Ressalta-se ainda que, toda a documentação já foi apresentada aos órgãos responsáveis, para
anuência, e segue os trâmites legais dentro dos órgãos públicos responsáveis.

4.20.

EFEITO DE BORDA

Efeito de borda é o nome dado a uma alteração na estrutura, na composição e/ou na
abundância relativa de espécies na porção periférica de um fragmento de vegetação devido à
pressão exercida pelas condições externas.
A supressão vegetal, e consequente abertura de clareiras nos fragmentos florestais, fazem
com que plantas antes localizadas no interior do fragmento passem a sofrer os efeitos de
borda, devido às mudanças microclimáticas, como exposição a maiores índices de
luminosidade e temperatura, alterações dos níveis de umidade, presença de ventos, poeira,
dentre outros.
Tais alterações, que ocorrem de forma drástica, afetam diretamente o desenvolvimento e
reprodução dos indivíduos, comprometendo a sobrevivência dos espécimes ou mesmo de
populações. Concomitantemente, este processo propicia o crescimento de outras espécies
(generalistas e/ou pioneiras) que não existiam na área, mas que se adaptam a estas condições.
Nesses casos também é comum o surgimento de espécies exóticas, que são disseminadas a
partir das áreas antropizadas, onde são utilizadas com funções paisagísticas, como cortina
arbórea, contenção e estabilidade de taludes dentre outras.
Assim, após a supressão da vegetação haverá ocorrência do efeito de borda nas áreas
próximas aos locais que tiveram sua vegetação removida. Com isto haverá modificação na
composição, estrutura e dinâmica das comunidades vegetais do entorno.
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Reversível, relevante, local, média magnitude, temporário, contínuo, indireto.
Medida mitigadora: Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal.

4.21.

RECONSTITUIÇÃO DA ÁREA

Na fase de fechamento da mina ocorrerá uma alteração do uso e ocupação do solo, de forma
positiva, promovendo a reintegração da paisagem por meio de processos naturais de
reocupação da área pela vegetação do entorno, bem como, principalmente, da execução de
programas que visam recuperação de áreas degradadas, no âmbito do PRAD, e
reconstituições e/ou enriquecimento de áreas de APP no âmbito do PTRF. Ressalta-se que,
para esse empreendimento, estes programas são de caráter legal, tendo sua execução exigida
e fiscalizada pelos órgãos ambientais responsáveis.
Com plantio de indivíduos de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, oriundos, em sua
maior parte, do resgate da flora e da coleta de sementes dos fragmentos vegetacionais
localizados em áreas próximas, as ações contempladas nestes programas, além de
promoverem a recuperação/ reconstituição das áreas em questão, potencializam o processo
de sucessão natural destas. Além disso, promovem a reintegração da paisagem e contribuem
para a minimização de impactos como processos erosivos, carreamento de particulados e
consequente assoreamento de cursos d’água, dentre outros, promovendo uma melhora da
qualidade ambiental como um todo.
A partir dessas ações, o processo de regeneração natural da flora local se inicia a partir da
dispersão natural de sementes por meio da ação dos ventos e de animais que voltam a
repovoar a área, atraídos pela presença de abrigo e alimento. Consequentemente, tais ações
visam o retorno da biodiversidade local e das características originalmente encontradas na
área, antes da implantação do empreendimento.
Vale ressaltar que as áreas, as quais sofrerão com o efeito de borda na fase de implantação e
operação do empreendimento, com a revegetação da área de intervenção, também tenderão
a obterem as características microclimáticas originais e, consequentemente, as características
estruturais e dinâmicas das comunidades vegetais no item, 4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSTAS MITIGADORAS, está relacionado os critérios de
avaliação do impacto de recuperação da área na fase de fechamento, bem como outros
impactos.
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Irreversível, relevante, pontual, magnitude moderada, permanente, contínuo, direto e
positivo.
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5. MATRIZ DE IMPACTOS

Magnitude

Periodicidade

Afetado

Reverssibilidade

Fonte

Duração

Meio

Abrangência

Controle na

Incidência

Impacto Ambiental Atividade / tarefa

Efeito

Critérios de Avaliação dos Impactos

Título

- Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD
Alteração da
morfologia do
relevo

Desenvolvimento
e ampliação da
cava e operações

-Programa de Manutenção de
NA

MF

-

D

L

M

I

P

A

da mina

Cortinas Arbóreas
- Programa de Compensação
Ambiental

Supressão da
Alteração da
estrutura dos solos

vegetação,
decapeamento e
limpeza do solo
na área de

NA

MF

-

D

L

M

R

C

M

- Programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas e Efluentes
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ampliação da

-Programa de Controle de Processos

cava

Erosivos
-Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD
- Programa de Compensação
Ambiental

Alteração da
qualidade das
águas superficiais
em função do
carreamento de
sedimentos

- Programa de Monitoramento da

Supressão da

Qualidade das Águas e Efluentes

vegetação,
decapeamento e

Dispositivos

ampliação da

de drenagem

cava e nas

e sumps

- Programa de Monitoramento
MF/MB/MS

-

I

R

C

R

C

B

Geotécnico da Cava
- Programa de Controle de

operações da

Processos Erosivos

mina

- Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD
- Programa de Monitoramento da

Alteração da
qualidade das

Execução da

águas e dos solos

decapeamento da

pela geração de

cava e, operações

efluentes

de mina e de

Qualidade das Águas e Efluentes

Banheiros
químicos,
fossas
sépticas

MF / MB

-

D

L

C

R

C

B

- Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos - PGRS
- Programa de Educação Ambiental
- PEA
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Alteração das

transporte de

- Plano de Recuperação de Áreas

propriedades dos

minério e estéril

Degradadas - PRAD

solos em função da

NA

MF

-

I

P

M

R

C

B

- Plano de Gestão de Resíduos

geração de

Sólidos - PGRS

resíduos sólidos

- Programa de Educação Ambiental
Execução da

Aspersão das

- Programa de Controle e

vias de acesso

Monitoramento da Qualidade do Ar

Alteração da

decapeamento da

qualidade do ar

cava.

pela geração de

Operação de

material

máquinas,

Aspersão das

particulado

veículos e

vias de acesso

MF/MB/MS

-

D

L

C

R

C

M
- Ações de Comunicação Social

equipamentos
Alteração da

Operação e

qualidade do ar

funcionamento

Manutenção

pela emissão de

de máquinas,

preventiva

gases de

veículos e

periódica

combustão

equipamentos

- Programa de Controle e
MF/MB/MS

-

D

L

C

R

C

B

Monitoramento da Qualidade do Ar
(incluindo o Teste de Fumaça Preta)
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Plano de fogo

Alteração de ruído

Operações da

controlado e

mina e de

manutenção

transporte de

preventiva de

minério

máquinas e

- Programa de Controle e
MF/MB/MS

-

D

L

C

R

C

B

Monitoramento do Ruído
Ambiental.

equipamentos
- Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD
- Programa de Conservação da Flora

Supressão da
Perda de

vegetação -

vegetação nativa

Campo Rupestre

NA

MB

-

D

R

C

I

P

A

- Programa de Acompanhamento de
Supressão e Eventual Salvamento
da Fauna

Ferruginoso

- Programa de Compensação
Ambiental
- Programa de Resgate de Flora
- Programa de Acompanhamento da
Alteração na
conectividade
entre habitats

Supressão de
vegetação

Supressão Vegetal
NA

MB

_

D

R

T

R

P

A

- Projeto Técnico de Reconstituição
da Flora (PTRF)
-Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD),
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Alteração na

- Programa de Resgate de Flora

biodiversidade e da

Supressão da

variabilidade

vegetação

NA

MB

_

D

L

P

I

P

M

genética vegetal

- Programa de acompanhamento da
supressão vegetal
- PRAD
- Programa de Monitoramento da
Fauna

Afugentamento da
fauna

Supressão da

- Programa de Educação Ambiental

vegetação,

- Ações de Sinalização de Vias e

operação de

Normatização de Condução de

equipamentos,

NA

MB

-

I

L

LP

R

T

M

Veículos Leves e Pesados.

detonação

- Projeto de Supressão da

máquinas e

Vegetação

veículos

- Programa de Acompanhamento de
Supressão e Eventual Salvamento
da Fauna
- Controle na emissão do nível de
particulados;

Mortandade de

Supressão de

espécies

vegetação

NA

MB

-

D

L/R

LP

R

T

G

- Controle na emissão de ruídos;
- Controle na emissão de efluentes;
- Ação de educação ambiental para
funcionários e moradores locais;
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- Manutenção de áreas florestadas
e matas ciliares.
- Resgate de fauna;
- Monitoramento de fauna.
Perda,
fragmentação e

Supressão e

alteração de

operação da Mina

NA

MF / MB

_

D

L

L

I

T

A

- Criação de corredores ecológicos

habitat
- Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD
Alteração da

Supressão da

paisagem

vegetação

NA

MF

-

D

R

M

I

P

M

- Programa de Manutenção de
Cortinas Arbóreas
- Programa de Compensação
Ambiental
- Plano de Recuperação de Áreas

Supressão da
Impacto ao

vegetação e

Patrimônio Natural

ampliação da

NA

MSC/MF/MB

-

D

R

L

I

P

M

cava
Geração de

Ampliação da

Impostos

cava para a

Degradadas - PRAD
- Programa de Compensação
Ambiental
- Ações de Comunicação Social

NA

MS

+

D/I

R

M/L

R

C

M

- Ações de Absorção da Mão-deObra
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Geração de
empregos e renda

continuidade das
operações

- Ações de Comunicação Social
NA

MS

+

D/I

R

C

R

C

M

- Ações de Absorção da Mão-deObra
- Programa de Monitoramento da

Geração de
incômodos à
população vizinha

Supressão da

Qualidade das Águas e Efluentes

vegetação, ajuste

- Programa de Controle e

da cava e

Monitoramento da Qualidade do Ar

transporte

NA

MSC

-

I

L

M/L

R

T

M

- Programa de Controle e

produtos de

Monitoramento do Ruído Ambiental

minério de ferro

e Sismográfico
- Ações de Comunicação Social

Perda de
patrimônio cultural
arqueológico,

NA

NA

NA

NA

NA

MF / MB

_

I

L

C

R

C

M

NA

MF / MB

_

D

P

C

I

C

M

mateiral e imaterial
Efeito de borda

Supressão de
vegetação

Recuperação da

Recuperação da

área

área degradada

- Programa de Acompanhamento da
Supressão Vegetal
- PRAD
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6. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA
6.1.

PROGRAMA DE RECOMENDAÇÕES AMBIENTAIS AO EMPREENDEDOR

Embora a Mina da Conquista, apresente um projeto considerado de pequeno porte, no
âmbito da mineração de minério de ferro, e que não mobilizará um grande número de mão
de obra bem como, não fará uso de equipamentos de grande porte; ainda é considerado como
um empreendimento potencial para geração de impactos, fazendo assim com que haja a
necessidade de adoção de uma série de medidas/ações relacionadas à conservação da
qualidade ambiental de sua área e seu entorno.
Reitera-se ainda que, embora seja um empreendimento de pequeno porte, como
supramencionado, é de responsabilidade do empreendedor atuar de forma preventiva
evitando, assim, a ocorrência de danos ambientais durante todas as atividades de implantação
e operação. Esta atividade visa observar as condições naturais da paisagem, restringindo sua
intervenção às áreas estritamente necessárias, e propondo ações de recomposição dos locais
a serem alterados por meio de reconformação dos terrenos, revegetação, entre outras
medidas, que devem ser executadas ao passo que essas áreas venham sofrer intervenção.
A implementação do Programa de Recomendações Ambientais dá-se pela necessidade de
assegurar a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e
econômicas; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos
ambientais na fase de implantação, através do estabelecimento e monitoramento do
cumprimento de uma série de procedimentos construtivos que ajudarão a evitar a
contaminação do ar, solo e da água no entorno das obras, controlando os efeitos negativos
das interferências ambientais durante esta fase. Por meio da implantação deste, será possível
realizar as orientações dos procedimentos gerais a serem adotados, a fim de minimizar ou
ainda evitar alterações nos atributos ambientais do entorno do empreendimento,
decorrentes da implantação deste.
O Programa de Recomendações Ambientais deverá ser implantado, juntamente com as ações
de Comunicação e Educação Ambiental, buscando envolver o poder público municipal através
de representantes da comunidade bem como os trabalhadores da obra, criando-se assim um
canal de repasse de informações e de divulgação da conscientização, tornando-os parceiros
comprometidos com a disseminação de informações sobre a necessidade da adoção de novos
comportamentos frente a nova realidade que se estabelecerá a partir da implantação e
operação da mina da Conquista.
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Diante disso, considera-se que o programa, atingirá três diferentes públicos; quais sejam:
trabalhadores da obra (vinculados diretamente ao empreendimento, sendo parte
fundamental no desenvolvimento das ações propostas); população (comunidade) do entorno
(visto que a mesma, será beneficiada com a implementação das ações de conservação e
manutenção da qualidade ambiental a serem adotadas nas áreas a serem diretamente
afetadas, e também com a contratação de mão de obra local, gerando renda para os
moradores de Barão de Cocais) e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e de
Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais - SEMAD (uma vez que ao ser o órgão
responsável pelo licenciamento do projeto, será também o responsável pela fiscalização do
projeto depois de iniciado).
A maior intenção deste programa, é realizar uma implantação e operação de maneira
organizada, com funcionários bem instruídos e a par dos processos, visando a minimização
dos impactos e o alcance do resultado esperado, atendendo todos os parâmetros e diretrizes
das legislações.

6.2.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

Como fora previamente explicado, devido ao impacto na qualidade do ar a ser gerado pelo
empreendimento, o programa de monitoramento da qualidade do ar, visa implantar medidas
que tem como propósito o controle e a mitigação das potenciais alterações da qualidade do
ar decorrentes, principalmente, da emissão de material particulado e de monóxido de
carbono, alterações essas previstas para as fases de implantação e operação do
empreendimento.
Este programa se divide em alguns tópicos, visto que não é possível considerar apenas uma
atividade potencial geradora deste impacto.


GERAÇÃO DE PARTICULADOS POR TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM ESTRADA NÃO
PAVIMENTADA

O tráfego de veículos e máquinas, bem como à ação erosiva dos ventos, nas vias internas de
circulação, podem ser potenciais fontes emissoras de material particulado para a atmosfera,
em especial, nas áreas de circulação que não são pavimentadas, ou ainda pavimentadas, mas
com superfícies sujas. Para tanto, é imprescindível que haja manutenção periódica, dessas
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vias, deixando-as em condições que minimizem ou mesmo evitem a geração de poeira,
preservando a qualidade do ar nos arredores do empreendimento.
As emissões de material particulado das vias de tráfego devem ser controladas por meio de
ações mitigadoras, tais como: redução do tráfego de veículos, umidificação das superfícies das
vias e controle da velocidade dos veículos.
Um dos instrumentos fiscalizadores deste impacto, é a visibilidade da poeira, considerado um
importante indicador na avaliação da concentração de partículas em suspensão no ar no
entorno de fontes emissoras difusas (fugitivas). Desta forma, a visibilidade da poeira será
utilizada como indicador prático da eficiência das ações de controle da emissão de material
particulado nas vias de tráfego da Mineração Mina da Conquista; e em qualquer sinal de
alteração desta, os responsáveis precisam ser acionados.
A principal medida de controle da emissão de material particulado nas vias de tráfego não
pavimentadas será a aspersão frequente destes locais, por meio dos caminhões-pipa,
considerando as condições climáticas e a intensidade de circulação da via.
A umectação das vias de tráfego deverá ser executada, levando-se em conta as condições
climáticas, e ocorrendo com maior frequência nas épocas secas do ano, podendo ter uma
maior flexibilidade no período chuvoso, mas nunca deixando de observar as condições exatas
do local.
Os supracitados caminhões-pipa, serão portadores de toda a infraestrutura necessária para
realização da atividade. Estes deverão circular, mantendo umectadas todas as vias de tráfego
não pavimentadas, de forma a não permitir a ocorrência de emissões visíveis de poeira nas
vias.
Como supracitado, a taxa de aplicação de água nas vias deve levar em conta as condições
climáticas do momento, variando de zero, em dias chuvosos, a 2 L/m2/h nos dias mais secos.
Acrescido a aspersão de água, sugere-se também a adoção da limitação da velocidade de
circulação, medida complementar na minimização da emissão de poeira. Para tanto, propõese a limitação da velocidade de máquinas e veículos nas vias de tráfego em 40 km/h.


CONTROLE DE EMISSÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO POR FONTE VEICULAR
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Visto que os veículos e máquinas movidos com motores diesel são fontes emissoras de fumaça
preta, os mesmos precisarão se sujeitar a um controle periódico de emissão desta fumaça. A
emissão desta indica a necessidade de reparo ou regulagem dos motores, que se operando
em má condição, se tornam fontes consideráveis na emissão de poluentes para a atmosfera.
Desta forma, é importante a implantação de uma rotina de inspeção veicular, de forma a
garantir que os veículos e máquinas mantenham suas emissões dentro de padrões aceitáveis,
preservando a qualidade do ar nos arredores do empreendimento.
A fim de regularizar o controle dessas emissões, baseia-se nos padrões da Portaria nº 85/1996
do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que
visa o permanente enquadramento da frota nos padrões 1 ou 2 da escala de Ringelmann
(modelo utilizado para mensurar o nível de fumaça no ar). Ressalta-se que, no caso deste
empreendimento, o serviço será terceirizado, e para tanto a empresa contratada deverá
apresentar o atendimento a esses mesmos padrões.
Seguindo os padrões da legislação, tem-se que os veículos poderão ser considerados em
desacordo, caso, em movimento ou parado, com aceleração constante a meia carga,
apresente emissão de fumaça acima do padrão 2 da escala de Ringelmann, por mais de 5
(cinco) segundos consecutivos.

6.3.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO

No que tange as áreas externas, em concordância com a Resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA n° 1, de 8 de março de 1990, tem-se que, ruídos com níveis
superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas são prejudiciais à saúde e ao sossego público.
Nas áreas internas por sua vez, visando assegurar a saúde dos funcionários que irão trabalhar
próximos às fontes de ruídos, deverá ser adotado o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual).
As Normas Regulamentadoras (NR) Brasileiras indicam como prejudicial o ruído de 85 dBA
(decibéis, medidos na escala A do aparelho medidor da pressão sonora) para uma exposição
máxima de oito (8) horas por dia de trabalho. O Ministério do Trabalho dispõe de quatro (4)
Normas que, de alguma forma, tratam dos temas ruído e vibrações:
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- NR6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI;
- NR7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;
- NR15 - Atividades e Operações Insalubres;
- NR17 - Ergonomia (item 17.5.2).
Baseado nessas, faz-se necessária a adoção de medidas de acompanhamento e avaliação dos
ruídos e das vibrações que serão gerados nas fases de implantação e operação do
empreendimento.
Na fase de implantação serão executados projetos de terraplenagem, de construção de
edificações; de transporte de insumos, de equipamentos e de pessoal. Essas atividades
produzem som e vibração. Na fase de operação os sons e as vibrações serão decorrentes do
processo de exploração do minério. Entretanto, reitera-se que a operação será realizada com
equipamento manual sem o uso de explosivos para detonação.
Visto que durante todo o processo, os sons e as vibrações gerados serão classificados como
impacto e poluição ao Meio Ambiente, e devem ser monitorados, avaliados e controlados.
Tem-se por definição que som ou ruído é o resultado da vibração acústica capaz de produzir
sensação auditiva. Já a vibração pode ser entendida como um movimento oscilatório de
determinado corpo em relação a um sistema de referência.
O conceito de vibração ambiental, de acordo com a NBR 7497/1982, é uma vibração total
associada a um dado ambiente, sendo habitualmente uma composição de vibrações de
numerosas fontes próximas e distantes.
Embora o ruído e a vibração sejam praticamente inevitáveis e inerentes às características do
empreendimento minerador, devem ser monitorados a fim manter um controle eficaz nas
fontes geradoras.
As amostragens e os parâmetros que serão utilizados para a avaliação do nível de pressão
sonora e de vibração estão baseados em normas técnicas e legislações vigentes. A título de
exemplo, tem-se o relatório de monitoramento de ruído já realizado previamente ao início do
empreendimento.
As medições dos níveis de pressão sonora deverão ser efetuadas com aparelho medidor de
nível de som que atenda às recomendações da EB 386/74, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), ou das que lhe sucederem. Os níveis de vibração deverão ser medidos em
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m/s2, utilizando-se de medidor de vibração e acelerômetro, de acordo com as exigências das
normas ISO 2631.

6.4.

PROGRAMA DE PROCESSOS EROSIVOS

Como objetivo das ações de monitoramento de processos erosivos, tem-se a identificação e
acompanhamento do desenvolvimento de possíveis focos de erosão nas áreas ocupadas por
estruturas de implantação e de operação e a recomendação, se por ventura se fizer
necessário, de elaboração de projetos de contenção e controle deste fenômeno, evitando
danos na ADA e AID para o empreendedor e terceiros.
De forma específica serão objeto de monitoramento as seguintes áreas:


Taludes de corte e aterro das plataformas a serem constituídas para a locação do
canteiro de obras;



Área de implantação das estruturas de coleta, condução e deságue da drenagem
pluvial de proteção da terraplenagem.

Na Fase de Implantação do empreendimento, sugere-se a realização de análise visual com
frequência mensal, orientada por ficha de cadastro de processos erosivos, a ser executada nos
meses de maior propensão a chuva. Nos meses restantes, relativos a seca, as inspeções
podem ser feitas a cada dois meses. Na Fase de Operação por sua vez, esse monitoramento
deverá ser realizado a cada quatro meses.
Para realização desta inspeção, deve-se realizar caminhamento pré-estabelecido, abrangendo
todas as áreas afetadas por esse projeto, a fim de identificar visualmente, para posterior
registro e avaliação.
Este plano propõe, que os dados levantados nas fichas de inspeção, sejam avaliados
bimestralmente, possibilitando, a avaliação das áreas críticas e viabilizando as recomendações
de medidas que se fizerem necessárias para se prevenir o desenvolvimento destes
fenômenos.
Considerando as ações propostas neste Projeto, a síntese dos procedimentos operacionais
que deverão ser adotadas para o monitoramento de processos erosivos, se resume em:
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Planejamento das atividades de campo e escritório;



Realização de inspeções na AID e ADA do empreendimento com vistas a caracterizar
os processos erosivos; e,



6.5.

Elaboração dos relatórios.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O meio ambiente, vem recebendo atenção especial, e sofrendo inúmeras transformações,
colocando em evidência a busca por ações menos impactantes e com melhores respostas
socioambientais. Projetos de cunho social que visam repensar posicionamentos até então
adotados, têm passado por grandes avanços nas últimas décadas principalmente a partir do
momento em que estes começaram a ter papel decisivo em diversos setores da sociedade.
Neste sentido o mundo vem passando por um processo de mudança sobre a forma de pensar,
de sentir e de agir no tocante à questão ambiental, entendendo que esta vai além de manter
a qualidade da água, do ar, do solo e de salvaguardar as espécies da fauna e da flora.
Concomitante a isso, a preocupação com o bem-estar social, precisa ter a mesma importância
que as demais questões. Entretanto, enfrenta-se, a dificuldade em desenvolver o
empreendimento de maneira eficiente, não deixando que as questões ambientais sofram
consequências irreversíveis.
Em se tratando de um empreendimento minerário, faz-se necessário à implementação de um
Programa de Comunicação Social juntamente com as ações educativas, majoritariamente, no
que diz respeito ao saneamento e meio ambiente, tendo em vista que haverá pessoas
convivendo em um mesmo espaço, e este precisa apresentar condições de salubridade.
Embora o empreendimento em estudo, seja de pequeno porte, como fora previamente
explicado, o mesmo se encontra nas redondezas imediatas de uma área urbana, e para tanto,
é fato, que implicará em uma alteração na condição ambiental desse espaço. Todavia, por
outro lado, com o passar dos anos de vida útil do empreendimento, sabe-se que haverá uma
reconformação do espaço alterado de modo a torna-lo parte integrante do meio ambiente
local. No entanto, mesmo considerando tal condição, faz-se necessário à implementação de
ações de comunicação e educação ambiental de modo que haja um entendimento do papel
do empreendimento e da relação que o mesmo pode exercer com o espaço interno e à sua
volta.
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Com a elaboração deste plano, busca-se estimular o surgimento de novos valores que
contribuam para o estabelecimento de uma melhor relação entre o homem e o meio, levando
em conta os aspectos socioambientais, visando a melhor utilização dos recursos naturais e
principalmente os usos integrados a que a área de intervenção estará exposta.
Para tanto, julga-se pertinente sua conectividade com os demais programas em
implementação tendo em vista a importância da sinergia existente entre estes.
A razão para a implantação de tal programa, se dá, pela necessidade de disseminar
informação, de maneira didática e educativa aos funcionários que irão conviver, por
determinados períodos, no espaço destinado às ações efetivas da mineração.
O programa pauta desse capítulo, visa atingir metas de participação/aprendizado, nas quais,
os segmentos sociais envolvidos atuem de forma retroalimentada, objetivando, em caráter
amplo, além de divulgar as ações pretendidas, monitorar a repercussão positiva ou negativa
do que foi e do que se tem a realizar.
Reitera-se ainda que este programa visa estimular o surgimento de novos valores que
contribuam para o estabelecimento, proporcionando uma melhor relação entre o homem e
o meio, considerando os aspectos ambientais da área em estudo.
Este Plano de Comunicação tem como objetivos específicos:


Criar canais de interligação da comunidade com os responsáveis pelo

empreendimento de modo a que se tenha facilidade de comunicação entre as partes para
evitar-se conflitos dirimindo possíveis dúvidas;


Monitorar os resultados de ações propostas, de modo a perceber a validade das

mesmas, propor alterações / modificações ou reafirmar a validade destas;


Auxiliar aos demais programas propostos em suas respectivas ações de

implementação, principalmente o projeto de educação ambiental, apresentado
separadamente em anexo ao EIA.


Disseminar e ajudar a implantar as ações expostas no PEA – programa de educação

ambiental, de modo a informar aos trabalhadores as ações de salubridade e convivência
segura durante o período de implantação e operação do empreendimento.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
BASSARI MINERAÇÃO LTDA
MINÉRIO DE FERRO|BARÃO DE COCAIS/MG
Página 69 de 135



Veicular informações sobre o empreendimento e os programas / ações a serem

desenvolvidos junto aos funcionários de modo a mantê-los cientes das etapas do
empreendimento.

Para viabilizar a elaboração do Plano foi levou-se em conta:


O contexto levantado durante a elaboração deste estudo.



Os resultados obtidos durante a pesquisa de percepção ambiental realizada na área

de influência direta do empreendimento;


A bibliografia consultada e a análise de estudos e projetos desenvolvidos para outros

empreendimentos com objetivos similares, principalmente aqueles outros implantados na
região próxima ao empreendimento.
No que concerne à metodologia para execução do presente Plano, recomenda-se em caráter
geral, que os meios e veículos de comunicação integrantes deste, direcionem-se para a
manutenção do processo de comunicação e do melhor intercâmbio entre o público alvo do
empreendimento e o empreendedor.
A fim de obter sucesso com este programa, faz-se necessário o cumprimento de algumas
etapas, tais como: definição do público alvo envolvido no processo, identificação dos temas e
das ações a serem implantadas, bem como os procedimentos a serem adotados,
possibilitando a participação do supracitado público, manutenção do contato com os
trabalhadores do empreendimento, a fim de que a troca de informações torne-se dinâmica e
a execução do Plano de forma contínua e sistematizada, a fim de que o seu desenvolvimento
ocorra de forma integrada entre as partes envolvidas.
É válido salientar que o Plano de Comunicação Social, atua de maneira integrada ao plano de
Educação Ambiental, visto que é a ferramenta usada para a divulgação e implantação deste
segundo programada. De forma sintética, as ações são desenvolvidas no PEA, e estas são
instauradas por meio do PCS, uma vez que sem comunicação, não é possível a realização da
propagação do conhecimento e da educação ambiental propriamente.
O PCS, atuará divulgando, por meio de rádio e informações via associação comunitária, bem
como por meio do canal de WhatsApp criado, as ações específicas do empreendimento,
como: mobilização, desmobilização, ações a serem desenvolvidas pelos demais programas
ambientais a serem implantados, período e forma de operação do empreendimento,
relacionamento interpessoal, dentre outros.
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O público interno será atingido por meio de reuniões com os trabalhadores e com a equipe
interna. E a parte externa do público, deve receber orientações e informações periódicas,
principalmente na fase inicial do empreendimento, e em cada marco da obra, perdurando até
o final da vida útil do empreendimento.

6.6.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA

Como previamente explicado ao longo deste estudo, o empreendimento em questão,
realizará sua extração de minério, a seco, e para tanto não fará uso de água. Entretanto, o
monitoramento da qualidade da água nesse caso, tem caráter preventivo, e permitirá verificar
se, a implantação e operação do empreendimento serão responsáveis pela alteração nos
corpos d’água a jusante ao empreendimento.
Previamente ao início da implantação do empreendimento, ainda em fase de licenciamento,
já fora realizada coleta e análise de dados do material encontrado, a fim de verificar as
condições atuais do local, antes mesmo de quaisquer modificações que o empreendimento
venha a causar.
Esta coleta e processamento das amostras para análise das variáveis físico-químicas e
biológicas foram realizadas por laboratório capacitado, cadastrado e acreditado conforme
definido em legislação e normas técnicas específicas, e foram melhores explicados no item de
qualidade das águas do EIA. Os procedimentos de coleta, acondicionamento e preservação de
amostras deverão seguir às normas ABNT NBR ISO / IEC 17025, ABNT NBR 9898, ABNT NBR
9897.
Alguns dos parâmetros utilizados para verificar a qualidade das águas são: cor, turbidez,
sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos, pH, DBO, DQO, óleos e graxas, ferro, manganês,
coliformes.
Deve ser realizada amostragem mensal para, com o intuito de verificar se houve alteração nos
parâmetros da qualidade das águas.
Os resultados obtidos deverão atender os limites estabelecidos pela Deliberação Normativa
Conjunta COPAM/CERH–MG nº 1 de 2008 e a Resolução CONAMA nº 430/2011 para o
lançamento de efluentes e de qualidade das águas superficiais.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
BASSARI MINERAÇÃO LTDA
MINÉRIO DE FERRO|BARÃO DE COCAIS/MG
Página 71 de 135

Ressalta-se ainda, que este programa, tem por objetivo, manter esse monitoramento por
meio dessas coletas, e análise periódica do material, permitindo a verificação da influência ou
não do empreendimento sobre os recursos hídricos com potencial para serem afetados.

6.7.

PROGRAMA DE SEGURANÇA E ALERTA

Empreendimentos localizados, em áreas muito antropizadas e urbanizadas, tem uma
responsabilidade grande, uma vez que são obras que implicarão em modificações no cotidiano
das famílias. Exatamente em razão de estar-se alterando um padrão, é que tais obras, acabam
por incorrer em possíveis acidentes.
A região de inserção da Mina da Conquista, possui características sociais peculiares, visto que
se trata de um local, habituado a atividade minerária. A área destinada para a implantação do
empreendimento situa-se próximo ao córrego do Garcia, em área adjacente ao perímetro
urbano do distrito de Barão de Cocais.
O empreendimento objeto desse estudo, demandará a implantação de uma estrada que
viabilize o escoamento dos veículos, para que estes não trafeguem por dentro da comunidade,
causando maiores impactos para a população. Ressalta-se ainda que mesmo considerando o
porte e as características operacionais do empreendimento sabe-se que a circulação de
veículos (interno e externo) não será intensa devido a quantidade de minério a ser extraído.
No entanto, deve-se considerar a condição atual da área e as modificações que derivarão do
empreendimento, considerando que esses fatores serão responsáveis pelas alterações da
realidade local.
É preciso ressaltar que as ações de Comunicação e Educação Ambiental mantém estreita
interface com este Programa de Segurança e Alerta, visto que um completa o outro,
compartilhando e auxiliando, de maneira a proporcionar medidas mais detalhadas conforme
sua área de atuação.
Neste caso, as ações de Segurança e o Alerta, precisam estar difundidas nos demais projetos,
na medida em que há uma preocupação com aspectos preventivos a acidentes ou condições
insatisfatórias que não atendam aos parâmetros normais, nos âmbitos ambiental e de saúde
pública, este programa, terá ênfase nas questões relativas ao alerta nas estradas (de acesso
interno.
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Principalmente em relação ao tráfego de veículos, durante as fases do empreendimento,
identifica-se a possibilidade de ocorrência de impactos socioeconômicos, com a geração de
incômodos e riscos de acidentes para a população local e funcionários.
Tendo como base as considerações e a avaliação de impactos, contidas no corpo deste
EIA/PCA, notou-se a necessidade do desenvolvimento de um Programa de Sinalização e Alerta
a ser adotado durante as fases do empreendimento (instalação, operação e fechamento), que
vise minimizar os impactos do empreendimento e os riscos de acidentes sobre o público alvo.
Ressalta-se, entretanto, que este programa de Segurança e o Alerta, tem por objetivo
apresentar preocupação incessante durante a operação do empreendimento, visto que o fato
de lidar com vidas humanas, requer diversas atitudes preventivas que devem ser repensadas
diariamente a fim de monitorar o alcance de seus objetivos.
Este programa, tema deste capítulo, expõe as medidas de segurança e alerta a serem
implementadas durante as fases deste empreendimento atadas ao Programa de
Recomendações Ambientais, supracitado, porém, mantendo toda atenção as demais medidas
preventivas a serem executadas nos demais programas.
O objetivo principal do programa de segurança e alerta, faz jus ao nome, quando visa
apresentar as atividades de segurança e alerta que minimizarão os potenciais problemas
relacionados aos aspectos de locomoção de pessoas bem como de trânsito de veículos leves
e pesados, de forma diferente do cotidiano local; além disso, busca reduzir os riscos de
acidentes, por meio da prevenção, envolvendo os trabalhadores do empreendimento,
apresentar as medidas de sinalização e de segurança que serão utilizadas durante a operação
do empreendimento e minimizar os incômodos causados pelo tráfego local e pela geração de
ruído e poeira.
Para elaboração deste, para tanto, é necessário que se cumpra algumas etapas, quais sejam:
análise de empreendimentos similares, a título de comparação e experiência, observância da
realidade da comunidade de Barão de Cocais, em relação aos aspectos de locomoção de
pessoas e serviços, bem como de veículos nas vias de acesso ao empreendimento e o
embasamento na NR-22 (Norma Regulamentadora 22) - Segurança e Saúde Ocupacional na
Mineração.
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É válido dizer, que embora todo o tempo de vida útil da mineração, seja na sua fase de
implantação ou de operação, requeira cuidado, a implantação, merece um destaque especial,
visto que é nessa fase que se dá início a modificação do cotidiano do local.
Via de regra, durante o período de construção e de operação seguido das ações do
fechamento do empreendimento, far-se-á necessária uma vigilância preventiva quanto a
possíveis acidentes. A busca pela interação com o público alvo a fim de que as atividades
propostas sejam compatíveis com a realidade da área a ser modificada. Imprescindível
também, que sejam realizados monitoramentos constantes como forma de aferição das
atividades.
Tal condição é devido ao aumento na circulação de veículos e pessoas que irão se ocupar com
a implantação das estruturas do empreendimento, dos acessos internos e mesmo de alguns
trechos externos de modo a dar continuidade às obras, alterando a normalidade dos
transeuntes que circulam na área de entorno do empreendimento.
Visto que o empreendimento tem duas fases diversas, as ações se dividem em duas etapas;
uma para implantação e outra para operação.
Etapa A – implantação do empreendimento: mesmo sendo de curto período esta é uma etapa
em que as atividades de segurança e alerta irão centrar-se na questão da instalação das
estruturas e acessos. As ações terão como objetivo alertar os trabalhadores dos locais onde
circularão veículos pesados e de passeio, sobre a modificação e as novas orientações de
segurança no trânsito local, com a instalação de placas e orientação aos usuários;
Etapa B – operação do empreendimento: etapa referente à manutenção das ações (placas,
avisos e faixas), de modo a estabelecer uma continuidade no processo de segurança e alerta.
Nesta etapa a interface com o Programa de Comunicação e Educação Ambiental será mais
intensa de modo a veicular-se informações de acompanhamento e monitoramento da
segurança do público alvo em geral, principalmente quando da realização das reuniões.


RECOMENDAÇÕES GERAIS

O objetivo das recomendações que se seguem é reduzir os impactos negativos que poderão
afetar os meios físico, biótico e social quando da instalação e operação do empreendimento.
Cabe mencionar que foram observadas medidas voltadas para obras in situ, para os meios
citados, a partir de premissas propícias da engenharia, bem como da experiência de
empreendimentos já implantados.
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Este procedimento busca antever ações de caráter preventivo aos possíveis impactos, de
modo a evitar que problemas passíveis de mitigação possam se transformar em ações
judiciais. Portanto, seguindo as diretrizes da Segurança e do Alerta propõe-se:


Acompanhar os horários de transporte de materiais e funcionamento de

equipamentos, para que estes sejam feitos durante o dia fora dos horários de pico de trânsito;


Orientar a proteção imediata das obras de terraplenagem adotando procedimentos

adequados a proteção do solo exposto, frente aos processos erosivos;


Acompanhar a disposição de materiais nas suas áreas pré-estabelecidas em projeto;



Acompanhar a recomposição das áreas em desuso através de reconformação

topográfica e revegetação, quando for o caso;


Orientar os trabalhadores na redução nos níveis de poeira nos acessos à obra, através

do uso de irrigação feita por caminhões-pipa dotados de aspersores, evitando que a
propagação de material particulado possa causar danos à saúde de trabalhadores e
moradores vizinhos ao canteiro de obras;


Elaborar e implementar de logística para o trânsito nas proximidades e dentro do

empreendimento, visando minimizar transtornos a transeuntes e motoristas;


Orientar na construção de passadiços e/ou meios de proteção adequados, quando

necessários, para acessos seguros de veículos e circulação de trabalhadores nas áreas onde
serão executadas as obras e operação do empreendimento;


Orientar e acompanhar a utilização de equipamentos e/ou ferramentas adequadas,

para operação do empreendimento, bem como veículos devidamente apropriados aos tipos
de materiais a transportar;


Manter o pessoal devidamente treinado e com os respectivos EPIs, para execução das

tarefas de sua responsabilidade relacionadas à operação do empreendimento;


Acompanhar a realização de manutenções periódicas, nos equipamentos

implantados.


Logística do trânsito e sinalização.

A NR - 22 (Norma Regulamentadora 22) - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, no
item que diz respeito à Circulação, Transporte de Pessoas e Materiais, estabelece que toda
mina deve possuir plano de trânsito que estabeleça regras de preferência de movimentação
e distância mínima entre máquinas, equipamentos e veículos compatíveis com a segurança,
velocidades permitidas e condições das pistas de rolamento.
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Portanto, deverá ser implantada uma sinalização que permita a circulação, garantindo o
acesso e o deslocamento dos usuários com total segurança.
Estas atividades deverão iniciar na fase de implantação do empreendimento perdurando por
toda a fase de operação e posteriormente quando do fechamento da mineração.
O trânsito, nos segmentos em obras, deve ser controlado por sinais de regulamentação,
advertência e identificação, de acordo com a legislação vigente referente ao tema,
envolvendo as seguintes ações:


Instalação de sinalização antes do início e durante todo o período implantação e

operação do empreendimento;


Posicionamento da sinalização de forma a não haver interferência de visibilidade,

mantendo as distâncias corretas estipuladas pela Norma NR-22;


Definição das situações que necessitam de sinalização e suas considerações tais como

faixas de rolamento, distância do canteiro de obras, homens e máquinas nas pistas, entrada
e saída de veículos e outros que se fizerem necessários.
As medidas de segurança e de sinalização das vias devem contemplar as seguintes atividades:
•

Instalação de sinalização de alerta

•

Instalação de redutores de velocidade, nas proximidades do empreendimento, caso se

faça necessário
Como já fora previamente explicado, reitera-se que a grande maioria dos programas expostos
neste estudo, possuem interface direta. Para este, o caso se aplica, e é válido ressaltar, que o
programa de segurança e alerta, tem conexão direta, com o programa de comunicação social,
educação ambiental e com o programa de recuperação de áreas degradadas.

6.8.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD

É de conhecimento, que toda área destinada às explorações minerais, sofrerão intervenções
e interferências oriundas das obras de implantação e intervenções ao longo da operação da
Mina da Conquista. Diante disso, estes locais, demandarão ações de recuperação, uma vez
que o estabelecimento das condições de uso e estabilidade dos terrenos não acontece
naturalmente.
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Tem-se por definição nas legislações ambientais vigentes que: “a recuperação de áreas
degradadas está intimamente ligada à ciência da restauração ecológica. Restauração
ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado,
danificado ou destruído. Um ecossistema é considerado recuperado – e restaurado – quando
contém recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem
auxílio ou subsídios adicionais.”
Desta forma, o PRAD, programa objeto deste tópico, tem por intenção criar essa recuperação,
e para tanto, faz-se necessária a implantação das ações que serão expostas a seguir.
As ações a serem implementadas deverão ser concomitantes com as fases de implantação e
operação do empreendimento e possuem uma sucessão de eventos que se consolidarão com
o encerramento das atividades e fechamento da Mina da Conquista.

6.8.1.

JUSTIFICATIVA

O arranjo geral das estruturas operacionais e de apoio da Mina da Conquista, serão
distribuídas dentro da ADA delimitada, como é possível verificar em anexo ao EIA.
A ADA comportará as estruturas do empreendimento, quais sejam: cavas, área administrativa,
estação de tratamento do minério, e áreas de passagem.
O terreno da ADA, já foi objeto de intervenção, mesmo que mínima, uma vez que já ocorreram
atividades referentes aos estudos de sondagem, para mapeamento do veio do minério.
Ressalta-se, entretanto, que a área não se encontra nas suas condições originais como já fora
previamente explicado no decorrer deste estudo, visto que o local se encontra muito próximo
as áreas urbanas do município de Barão de Cocais, e recebeu ação antrópica diretamente.
As intervenções de maior peso, para a implantação da Mina da Conquista, ocorrerão na ADA
e consistirão na formação das cavas, escavações e atividades de corte e aterro e nivelamento
de terrenos.
Desta forma se faz necessário o desenvolvimento de um Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD) para a correta implantação e/ou intervenções nos terrenos e para a
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promoção da qualidade ambiental do empreendimento através da reconformação total da
paisagem quando do fechamento da mineração.

6.8.2.

OBJETIVOS

Este Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) objetiva a identificação, correção
e monitoramento das áreas degradadas pelas atividades construtivas a serem implantadas na
área a ser diretamente afetada pela mineração Mina da Conquista
Ainda, possui como objetivo a identificação, correção e monitoramento dos passivos
ambientais de atividades anteriores, que se caracterizam como área de exportação de
sedimentos e de risco para a qualidade ambiental da área do empreendimento.
Como objetivos específicos destacam-se os seguintes:


Adoção de medidas adequadas, necessárias e oportunas à efetivação da recuperação

de áreas de possível geração e exportação de sedimentos;


Execução das atividades de recuperação de áreas de geração e exportação de

sedimentos, como contenção de encostas, taludes instáveis e solos expostos pelas obras de
engenharia;


Adoção de medidas que impeçam o desenvolvimento de processos erosivos a partir

de áreas degradadas;


Integração com as atividades de recomposição da cobertura vegetal, com o qual

possui interface;


6.8.3.

Execução do monitoramento e manutenção das áreas recuperadas.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Os tópicos descritos neste item abordam informações relativas ao estoque e manuseio de
material orgânico e a procedimentos de formação de cobertura vegetal.
As atividades previstas no PRAD deverão ser iniciadas tão logo a conformação final das
intervenções sobre o terreno seja atingida, sendo o planejamento detalhado da recuperação
in loco a primeira atividade prevista. O roteiro básico da atividade de planejamento dos
serviços de recuperação deverá ser:
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Cadastramento da área a ser recuperada;



Diagnóstico da conformação topográfica e das características químicas dos solos;



Checagem das recomendações e parâmetros de recomposição específicos por área;



Dimensionamento dos serviços, equipamentos e insumos;



Cotações no mercado de preços e prazos de entrega das sementes e insumos.

O objetivo da atividade de planejamento é o de precisar o diagnóstico e as ações da
recuperação específicas, verificar o roteiro proposto para cada área, quantificar os serviços,
equipamentos e materiais necessários, inclusive os custos e prazos dos fornecedores de telas
vegetais, sementes e insumos.
As atividades de planejamento das áreas de recuperação e os procedimentos executivos de
recuperação devem ser sistematizados e arquivados, a fim de se construir um dossiê de
recuperação de cada área degradada, com a memória de todas as ações realizadas.
Visto que o empreendimento da Mina da Conquista, tem como plano a implantação de
loteamento para construção de casas, o PRAD deverá estar associado e servir de medida
complementar para o plano de fechamento de mina.
Ressalta-se ainda a importância do cadastramento e anotação de todas as medidas já
realizadas, para posterior acompanhamento.
Com base no resultado da atividade de planejamento, o empreendedor, deverá fiscalizar as
proposições de recuperação e acompanhar a realização dos serviços, que devem estar em
conformidade com as diretrizes apresentadas neste PRAD.
Após a implantação dos procedimentos de recuperação, é necessário que se faça o
acompanhamento de sua efetividade. O que se recomenda é que, as atividades de
recuperação sejam vistoriadas semestralmente, após a sua implantação. Neste caso, a vistoria
também deverá ser realizada com o preenchimento da ficha de campo e, caso necessário, as
medidas de manutenção das áreas deverão ser descritas seguindo o roteiro de planejamento
de recuperação.
No que tange o quesito do replantio, a área deve ser acompanhada durante os três períodos
chuvosos iniciais. Se porventura, alguma fragilidade for identificada, estas precisam ser
corrigidas.
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Durante a atividade de manutenção e de monitoramento, a avaliação da implantação da
cobertura vegetal nos taludes deverá ser criteriosa, e complementada pela avaliação da
eficiência dos sistemas de drenagem, a fim de que seja garantida a estabilização e a
recuperação da cobertura vegetal.
Lembrando que uma vez que o empreendedor almeja no seu plano de fechamento de mina,
a implantação de um loteamento.

6.8.4.

AÇÕES DE RECUPERAÇÃO

É imprescindível que se faça uma análise e verificação, das condições encontradas no local,
previamente a qualquer ação a ser tomada.
Após a realização desta consolidação supracitada, deve-se elaborar especificação técnica de
obras especiais tais como: bueiros, cortes, aterros e controle ambiental (reconformação de
terreno e revegetação) a serem fornecidas ao responsável pela implantação destas estruturas,
quer seja uma empreiteira a ser contratada ou o próprio empreendedor que deverá contratar
estes projetos. Ressalta-se que estes devem partir de empresa idônea, sendo realmente um
Projeto de Engenharia, que considere as características geológico-geotécnicas, hidrológicas e
hidrogeológicas da ADA e do entorno.
Os serviços deverão ser executados, monitorados e mantidos ao longo da vida útil do
empreendimento e serem revistos, no que tange à sua eficiência, na fase de fechamento.
6.8.4.1.

ESTOQUE E MANUSEIO DE MATERIAL ORGÂNICO

O armazenamento de material orgânico, de uma camada superficial de aproximadamente 20
cm de solo, é de suma importância para a realização de diversos tipos de recuperação, bem
como a identificação das características físicas do solo da área do empreendimento.
Uma vez coletados, esse material deve ser sobreposto, em camadas de até 1,5 m de altura e
3,0 a 4,0 m de largura, com qualquer extensão, de preferência em local plano e protegido das
enxurradas.
Deve-se evitar a compactação do solo durante a operação de armazenagem, uma vez que
materiais terrosos compactados por mais de um ano são propícios a perda de nutrientes e
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microrganismos. Além disso, não é recomendável que se armazene solos muito úmidos, e nem
que tal ação seja realizada em época chuvosa. Para prevenir o carreamento de sedimentos
oriundos do material armazenado nas supracitadas “pilhas”, recomenda-se o ensacamento de
parte do material e sua disposição na base da pilha, bem como o plantio de leguminosas
atuando como proteção destes depósitos.
A camada de solo fértil deverá ser espalhada com regularidade, obedecendo à conformação
topográfica do terreno, sendo que a espessura da camada deverá possuir no mínimo 15 cm
de profundidade. O espalhamento do solo orgânico deverá ser realizado em períodos de
menor média pluviométrica. O trajeto das máquinas que irão realizar o lançamento da camada
de solo orgânico será planejado de forma a reduzir, ao máximo possível, o tráfego sobre a
área a ser recuperada, para evitar maiores transtornos. Em função das características das
estruturas do empreendimento o manuseio poderá até ser manual.
Depois da recolocação do solo orgânico, com base em análise do material estocado, deverão
ser feitas as correções da acidez e da fertilidade. As análises do solo permitirão a avaliação e
a definição da correção necessária (pH, macronutrientes, micronutrientes e matéria orgânica).
Essa avaliação terá interferência direta na capacidade de recuperação dessas áreas, visto que
a falta de nutrientes e o pH baixo podem coibir a germinação das sementes que serão
introduzidas. Caso os resultados das análises químicas determinem a necessidade de calagem
(é a etapa do preparo do solo para cultivo agrícola na qual se aplica calcário com os objetivos
de elevar os teores de cálcio e magnésio, neutralização do alumínio trivalente (elemento
tóxico para as plantas) e corrigir o pH do solo, para um desenvolvimento satisfatório das
culturas) e adubação, a quantificação (g/m²) dos insumos (calcário, fosfato, nitrogênio,
potássio, etc.) a serem utilizados será realizada tendo por base os dados descritos na referida
análise.
Caso necessário, o pH do solo deverá ser novamente corrigido até o nível recomendado pelas
análises, e assim atenuar ou mesmo eliminar os efeitos deletérios da acidez sobre as
herbáceas que serão plantadas. Sua correção poderá ser feita através da aplicação de calcário
dolomítico ou magnesiano agrícola, cuja dosagem dependerá da necessidade da área. O Poder
Relativo de Neutralização Total - PRNT do calcário deve ser, no mínimo, de 80%.
Para a adubação do solo, a melhor opção é a utilização de adubos orgânicos, uma vez que eles
melhoram a microbiota e agregam matéria orgânica, macro e micronutrientes. Contudo, a
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obtenção de grandes volumes de adubos orgânicos não é fácil. Na ausência de adubo
orgânico, poderá ser realizada a aplicação de adubo mineral, que apresenta bons resultados
igualmente.
Salienta-se a importância das adubações de cobertura com ureia, a fim de que o nitrogênio
esteja disponível durante o período de germinação das sementes, sendo que, num segundo
estágio, o nitrogênio atmosférico passará a ser fixado através da associação das leguminosas
com bactérias no solo.
6.8.4.2.

REVEGETAÇÃO

A seleção de espécies para a revegetação deve levar em conta os seguintes critérios:


Utilização de espécies compatíveis com o futuro uso do solo;



Utilização de espécies compatíveis com as condições edafoclimáticas (aquilo que é
relativo ao clima e ao solo);



Utilização de mistura de espécies de gramíneas e espécies de leguminosas que
formam associação com bactérias fixadoras de nitrogênio;



Utilização de espécies herbáceas que promovam uma rápida cobertura do solo, a fim
de auxiliar a sua proteção e reestruturação;



Prevenção contra espécies de porte alto, mais suscetíveis a incêndios e tendência à
preponderância e;



Espécies que sejam encontradas com maior facilidade para aquisição, que apresentem
procedência idônea, e a melhor qualidade possível.

Para a obtenção de resultados satisfatórios, recomenda-se a utilização de parcerias entre
espécies de gramíneas e leguminosas. A mistura das espécies apresenta ainda outras
vantagens relacionadas aos diferentes prazos de germinação, o que possibilita: difundir os
efeitos de pragas, que porventura, possam atacar determinadas espécies, enquanto outras
espécies da mistura não são atacadas; conseguir um visual heterogêneo, muitas vezes
benéfico para a estética da paisagem; e reduzir o intervalo entre novas semeaduras, o que
permite a redução de custos. A escolha da parceria a ser implantada será feita a partir da
disponibilidade de sementes no mercado.
A semeadura deverá ser realizada quando se inicia o período de primavera, considerando a
disponibilidade de sementes e a proteção do solo que elas irão prover. Após a semeadura a
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lanço, deve-se fazer a cobertura da semente, que poderá ser feita por meio de aração em
áreas planas.
A aquisição de sementes deve ser realizada em estabelecimentos que forneçam certificados
de pureza física e do valor cultural dos lotes.
6.8.4.3.

ARBORIZAÇÃO

O plantio de árvores deverá ser realizado após a finalização das obras de implantação
abrangendo o final da fase de operação e de fechamento. Este plantio deverá ter caráter
paisagístico e ecológico, funcionando como abrigo para a fauna, em especial a avifauna, e
como provedor de árvores produtoras de sementes de espécies nativas.
Deverá ser implantada uma faixa de vegetação arbórea no contorno de toda a área do
canteiro, formando uma cortina arbórea com espécies nativas.
Reitera-se que a cortina arbórea, foi citada ao longo deste estudo, visto que atuará como
medida mitigadora para a propagação de ruídos e de material particulado em suspensão.
Para o plantio de espécies arbóreas são apresentadas as seguintes diretrizes:


Plantio de mudas será realizado em covas com dimensões de 0,60 x 0,60 x 0,60 metro,

com espaçamentos alternados variando de 3 a 8 metros umas das outras;


As covas serão abertas manualmente ou com auxílio de uma retroescavadeira. A

mistura de terra de enchimento deverá ser preparada previamente, com 15 litros de esterco
bovino curtido, 150 g de NPK 10:20:10, 20 g de micronutrientes do tipo FTE-BR 12 e 100 g de
fosfato Araxá por cova;


Os insumos serão misturados ao solo da cova antes do plantio;



No plantio, deverão ser obrigatoriamente retiradas as embalagens plásticas das

mudas, deixando-se o colo da planta um pouco acima do nível do solo. Em torno da muda é
importante que se faça uma suave compactação com os pés;


Após o plantio, deverá ser realizado o tutoramento das mudas com uma estaca de

madeira ou bambu, cravada ao solo, onde será feito o amarre do caule;

seca;

Sobre toda a cova, será colocada uma camada com 0,10 metros de altura de palha
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Nas mudas plantadas no pátio interno, será colocada uma proteção de madeira de

bambu no entorno de cada planta;


Os plantios com mudas deverão ser feitos durante os meses de novembro e

dezembro;


A distribuição das espécies sobre o terreno será aleatória.



As mudas para plantio terão entre 0,40 a 0,60 metro de altura mínima e espessura de

tronco em torno de 0,01 metro.

6.8.4.4.

MANUTENÇÃO

Após o semeio das espécies recomendadas, as operações de manutenção assumem papel
único para o sucesso da recuperação da área. Em função da intervenção realizada, o sistema
recém-criado se apresentará frágil e irá requerer cuidados até seu estabelecimento.
O sistema de drenagem e de conservação do solo devem ser acompanhados até o final do
terceiro período chuvoso após o semeio, bem como o replantio. Eventuais processos erosivos
causados pelas chuvas ou por outra razão precisam ser corrigidos.
No que tange a arborização, posteriormente aos plantios, a manutenção deverá obedecer a
algumas diretrizes, tais como:


Replantio: as mudas plantadas devem ser substituídas em caso de morte, após 30 dias.

A substituição será feita após uma vistoria de busca e solução das causas da morte das mudas;


Adubação de cobertura: as mudas receberão 100 g de adubo N:P:K-4:14:8 por cova,

em cobertura, dividida em duas aplicações por três anos após os plantios;


Coroamento: em torno das mudas arbóreas ou arbustivas plantadas serão feitas duas

capinas anuais, uma no início do período chuvoso e outra no início do período seco. Essa
capina terá 1 metro de diâmetro e tem como finalidade liberar a muda do sufocamento por
plantas invasoras. As capinas serão realizadas até que as mudas atinjam 2 metros de altura.

Neste plano de recuperação de áreas degradadas, é importante abordar a questão da
prevenção e combate a pragas e formigas cortadeiras
Deverá ser feita uma avaliação preliminar da presença de formigueiros, identificando-se os
carreiros e olhos dos formigueiros e percorrendo-se toda a área, quinzenalmente, em busca
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de novos carreiros e formigueiros, especialmente durante a fase inicial de desenvolvimento
das sementes. O combate será feito antes, durante e após o plantio, em toda área a ser
revegetada e seu entorno. Recomenda-se que a faixa de entorno a ser controlada, adjacente
às áreas em processo de reabilitação tenha uma largura mínima de 50 (cinquenta) metros.
Essa prática deverá ser executada em toda a área, antes da operação de semeio, com o uso
de iscas granuladas, a base de Sulfluramida, na razão de 10 g/m2 de formigueiro, em dias não
chuvosos e preferencialmente com baixa umidade relativa do ar. Durante a operação, o
trabalhador deverá portar um dosador padrão, garantindo assim, que a isca seja utilizada na
quantidade estabelecida. Em dias chuvosos e se for o caso, o controle poderá ser feito com
produtos à base de piretróide e através de bombas insufladoras manuais. A área de controle,
obrigatoriamente, deverá exceder em cerca de 20% do total, objetivando a criação de um
sistema de defesa.
Utilizando-se dos mesmos mecanismos de controle, após quarenta e cinco dias decorridos do
primeiro combate, deverá ser efetuado um repasse, observando-se as mesmas técnicas e área
inicial de trabalho (incluindo-se os 20% excedentes).
Se tratando da recuperação de taludes de corte e aterro em estradas ou nas áreas de
escavação obrigatória, a inclinação máxima dos taludes em cortes e aterros deverá ser de
“1(V):1,5(H)” e comprimento de rampa máximo de 3 m, afim de que os processos de
revegetação e estabilização dos taludes sejam favorecidos, devendo a inclinação ser mais
suave em locais onde as vertentes forem mais suscetíveis a instabilidades, em função de seu
material constituinte (terrenos de textura arenosa deverão ter taludes com inclinação mínima
de 1:2 (V:H). Para a obtenção desta inclinação ideal, é necessário o planejamento desde o
início da escavação ou da implantação de cortes e aterros.
Nos taludes, a revegetação se dará através de um processo que consiste no preparo da
superfície do talude com espalhamento de solo orgânico (camada de no mínimo 15 cm),
abertura de pequenas covas e plantio de sementes. Recomenda-se a cobertura das áreas de
taludes semeadas com tela vegetal estaqueada à superfície. Taludes que porventura tenham
declividade ou comprimento de rampa superior às recomendações, obrigatoriamente devem
ser recobertos com um composto orgânico (tela vegetal), que propicia um ambiente úmido e
protegido da erosão causada pelas chuvas, criando condições para a germinação das
sementes e desenvolvimento das plantas. Por fim, após 1 a 2 meses, será feito um repasse
com nova semeadura.
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Caso o período de instalação das telas vegetais se realize durante as épocas de estiagem,
deverá ser planejado e instalado sistema de irrigação, a fim de se garantir a germinação das
sementes.
Ressalta-se que os sistemas de drenagem deverão ser locados a montante da cabeceira dos
taludes e, caso necessário, a redução do efeito adverso das águas pluviais em rampas extensas
poderá ser realizada pela implantação em curva de nível, ao longo do perfil dos taludes, de
bermas subsuperficiais também constituídas de fibras e sementes.
De modo geral, para evitar a formação de áreas com excesso ou deficiência de umidade no
interior dos terrenos recuperados, recomenda-se:


Analisar o pH do solo e, havendo necessidade, realizar aplicação de calcário antes da

aração, para que todo o material seja misturado;


Revolver os solos com arados e grades de máquinas agrícolas até se atingir a

profundidade de aproximadamente 30 cm, devendo o terreno apresentar como configuração
final pequena inclinação direcionada para um sistema de drenagem pluvial (<2%).
Recomenda-se a realização da aração com solo seco, a fim de evitar que o peso da máquina
provoque o aumento da compactação e;


Incorporar matéria orgânica durante o gradeamento a fim de reduzir a densidade do

solo e favorecer a infiltração. Pequenas parcelas de coberturas temporárias como “brita ou
seixos”, quando bem misturados ao solo durante a aração, podem melhorar as condições de
infiltração. Desta forma, durante a desmobilização do canteiro não será necessária a remoção
integral destes materiais.
Após a descompactação, deve-se proceder à distribuição da camada do solo orgânico, à
realização de análises de fertilidade e acidez e à semeadura.
6.8.4.5.

DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
E ACESSOS

Uma fonte potencial de degradação ambiental associada à construção de empreendimentos
é representada pela abertura de estradas e acessos para atender às demandas de tráfego na
fase de implantação (caráter temporário) e à fase de operação (caráter permanente).
Em geral, devido à temporalidade de sua utilização, os principais problemas ambientais
costumam estar associados à infraestrutura viária que será utilizada, a princípio, apenas
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durante a construção do empreendimento. Isto porque estas estradas e acessos são, muitas
vezes, abandonados após o término das obras, sem que sejam dotados de cuidados básicos
associados à preservação e ao controle ambiental, tais como: implantação de sistemas de
drenagem superficial, aplicação de cobertura vegetal em taludes de corte e aterro adequados;
e mesmo inclinações de taludes não compatíveis com as características geotécnicas dos
materiais onde se promoveu a abertura dos cortes e a construção dos aterros.
No espaço de implantação da Mina da Conquista far-se-á necessária a abertura de um acesso
na porção nordeste como fora supramencionada ao longo deste estudo, para o escoamento
de veículos. Com essa abertura, não será necessário, o tráfego de veículos nas vias de
utilização pela comunidade, diminuindo os impactos ambientais na região.
6.8.4.6.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS PARA A INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Tanto para a recomposição da infraestrutura viária afetada como para a adequação dos
acessos que serão utilizados durante a fase de implantação algumas diretrizes básicas deverão
ser seguidas:


Maximizar, na medida das condições de viabilidade técnica, econômica, logística e

ambiental, o aproveitamento dos acessos já existentes no entorno e no sítio do
empreendimento, de forma a minimizar as interferências e alterações na infraestrutura viária
e na extensão dos trajetos configurados na região;


Implementar, nos acessos existentes e que serão utilizados para a implantação do

empreendimento (internos e externos ao sítio de implantação do empreendimento),
gabaritos compatíveis com as necessidades de deslocamento e de segurança das máquinas e
equipamentos;


A fim de proteger os taludes contra efeitos da erosão e as próprias plataformas dos

acessos com pavimentação primária, implantar mecanismos de drenagem pluvial e de
proteção e superficial, mediante sua revegetação;


Mediante a constatação de solapamento no sopé dos taludes, ou de uma iminente

potencialidade de sua ocorrência, em épocas chuvosas providenciar a construção de
enrocamento transeccionado nestes locais, configurando essa medida em uma proteção
contra processos erosivos e eventuais instabilidades;


Nas travessias de talvegues, e onde for indicado no projeto executivo, proceder à

construção de bueiros tubulares de concreto, de acordo com as normas da ABNT;
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Deverão ser adotadas obras de drenagem superficial e subsuperficial em obedecendo

as exigências estabelecidas pela ABNT (NBR-1309) onde for verificada sua necessidade e
adequabilidade;


Desmatamento e/ou limpeza das áreas onde será feita a terraplenagem, deverá

preceder ao decapeamento da superfície do solo, devendo todo o material orgânico existente
ser armazenado;


Visando evitar o carreamento do material armazenado, deverá ser implantado, em

caráter provisório, um sistema de drenagem superficial no entorno das leiras, composto por
valetas escavadas no solo;


A aplicação do material de decapeamento será priorizada a favor da revegetação dos

taludes de aterro das estradas recompostas. As demais superfícies das áreas degradadas
receberão o beneficiamento com o referido material caso haja excedente após o
recobrimento das áreas prioritárias;


Os procedimentos de revegetação e de manutenção obedecerão às diretrizes

apresentadas neste Programa.

6.8.4.7.

DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM
PLUVIAL E DE CONTENÇÃO DE SÓLIDOS

Para todas as ações de intervenções em terrenos, devem ser implementados dispositivos de
drenagem quer sejam definitivos ou provisórios evitando assim o carreamento de sedimentos
para as drenagens próximas promovendo a qualidade ambiental do empreendimento.
A seguir são apresentadas soluções para coleta e condução adequadas das águas de
precipitação de forma que estas não venham a causar prejuízos ao funcionamento do mesmo,
com riscos de promover a instalação de processos erosivos.
Como dispositivos de drenagem são apresentados todos os dispositivos que poderão vir a ser
implantados na área da mineração, destacando sua finalidade a fim de captar e conduzir os
deflúvios precipitados na área da ADA.
Tendo como referência a caracterização do empreendimento, a configuração do sistema de
drenagem pluvial e de contenção de sólidos deverá ser composta pelos dispositivos
apresentados a seguir:
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Valetas de proteção: dispositivos com a finalidade principal de interceptar o fluxo

superficial difuso ocasionado pelas precipitações nas encostas naturais a montante das seções
de corte de aterro de forma a conduzi-los a pontos de deságue natural ou a descidas de água
implantadas nos taludes e/ou bueiros;


Descida de água: dispositivos que captam as águas que fluem pelas valetas dos taludes

ou que conduzem as águas pluviais que, em vista do posicionamento forçado de outros
dispositivos de drenagem, tenderiam a emergir nos taludes de corte e aterro.


Caixas coletoras: dispositivos nos quais deságuam os condutores superficiais das águas

precipitadas, localizando-se a montante dos bueiros quando se torna impossível à construção
da boca de bueiro. A grande diversidade quer de funções captadoras quer de posicionamento,
poderá determinar os vários tipos de caixas coletoras a serem empregadas no projeto;


Bueiros tubulares de concreto: serão utilizados, se necessário, para a condução

subterrânea das águas. O dimensionamento dos bueiros consiste no estabelecimento do
diâmetro necessário para escoar vazões concentradas, para várias áreas de contribuição;


Bacias de contenção e decantação de sólidos: são reservatórios para detenção e

decantação dos materiais sólidos carreados através do sistema de drenagem pluvial. As bacias
serão dotadas de canal de entrada e de extravasamento, devendo as mesmas ser circundadas
por pedras de mão, arrumadas com a finalidade de filtrar qualquer excedente de sólidos que,
porventura, venham a permanecer nas águas a serem devolvidas para o ambiente;


Serão instaladas em todos os locais onde poderá ocorrer a percolação de material

sólido, que possam ser carreados por ações do escoamento pluvial.

6.8.4.8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a construção dos dispositivos de drenagem deverão ser preservadas as condições
ambientais através da adoção dos seguintes procedimentos:


Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das

proximidades dos dispositivos, de modo a não provocar o seu entupimento, cuidando ainda
para que este material não seja conduzido para os cursos de água de modo a não causar seu
assoreamento;


Nos pontos de deságue dos dispositivos, deverão ser executadas obras de proteção,

de modo a não promover a erosão das vertentes e o assoreamento dos cursos de água;


Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação

das obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições
locais através de replantio da vegetação local ou de grama;
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Durante o desenrolar das obras, deverá ser evitado o tráfego desnecessário de

equipamentos ou veículos por terrenos naturais.

6.9.

PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA

6.9.1.

OBJETIVOS

Por meio desse programa, pretende-se minimizar o impacto relacionado a diminuição de
populações de espécies típicas dos ambientes afetados. Dessa forma, os objetivos específicos
desse programa são:


Preservação do patrimônio genético da flora local;



Conservação de espécies ameaçadas de extinção;



Aquisição de conhecimento científico sobre as espécies raras, endêmicas e ameaçadas

de extinção;


Aquisição de conhecimento científico a respeito de práticas de resgate e formas de

propagação para as diferentes espécies da flora local;


Divulgação dos conhecimentos científicos adquiridos;



Utilização dos conhecimentos adquiridos em programas de educação ambiental e

práticas de reabilitação de áreas degradadas.

6.9.2.

METODOLOGIA

É importante salientar que esse Programa, principalmente no que se refere às soluções
técnicas, tem caráter orientador, podendo sofrer alterações em função de peculiaridades
observadas no momento de sua execução ou mesmo em técnicas alternativas a serem
utilizadas pelas empresas contratadas para a implantação deste.
Todas as atividades contempladas neste Programa deverão ser monitoradas e documentadas,
para que se mantenha o registro sistematizado dos procedimentos adotados, das ações bem
sucedidas e das dificuldades encontradas, para que as ações possam ser adequadas quando
necessário.
O organograma abaixo apresenta de forma resumida as etapas propostas a serem cumpridas
pelo Programa de Conservação da Flora. O detalhamento de cada atividade está apresentado
na sequência.
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6.9.3.

AÇÕES PRELIMINARES

O Programa de Conservação da Flora deverá contar com uma etapa preliminar que envolve:
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Seleção da empresa executora do programa e de mão de obra capacitada;



Estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa para a produção de

conhecimento científico, principalmente no que se refere a espécies raras, endêmicas e/ou
ameaçadas de extinção;


Estabelecimento de reuniões de interação entre os profissionais envolvidos na

coordenação das diferentes frentes de trabalho para alinhamento da execução de suas
respectivas atividades e responsabilidades, etc.

Ressalta-se que o sucesso de programas dessa natureza está vinculado a um bom
planejamento prévio, o que inclui todas as gestões institucionais necessárias, a definição e
caracterização das áreas de resgate, da(s) área(s) de destinação do material resgatado
(incluindo viveiro, local de plantio de mudas resgatadas e produzidas), o treinamento da
equipe de campo, etc. Sobretudo para espécies florestais, há que se considerar a adequação
do cronograma de produção de mudas ao cronograma de utilização destas em ações de
reabilitação ou paisagismo, de forma a evitar que mudas produzidas sejam perdidas por falta
de área de plantio.
Os conhecimentos técnicos obtidos por meio do diagnóstico ambiental do Estudo de Impacto
Ambiental do empreendimento em questão serão importantes para subsidiar estudos
complementares e para diversas tomadas de decisão referentes às definições sobre áreas
para reintrodução de espécies, para embasamento comparativo a respeito da avaliação dos
impactos oriundos da atividade mineral sobre as formações vegetais, dentre outros.
Para se atingir o objetivo dessa atividade faz-se também necessária a caracterização das áreas
do entorno (AID) com características semelhantes àquelas encontradas na área de supressão.
Além de servirem como áreas para a reintrodução de espécies, a caracterização destas servirá
como áreas de amostragens controle de indivíduos/populações, possibilitando um estudo
comparativo de impacto do empreendimento.
Para a coleta e transporte de material botânico para posterior identificação deve ser obtida a
licença pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF, por meio do preenchimento do FSI –
Formulário de Solicitação de Inventário e Projeto Técnico de Levantamento ou Inventário de
Flora - PTRF.
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6.9.4.

RESGATE DE FLORA

No resgate de flora na área de supressão é recomendado que inicie de imediato no
deferimento da licença de instalação, de forma que antecipe a atividade de supressão vegetal.
Porém, deverá ocorrer após o levantamento bibliográfico descrito acima. Tais informações
poderão ser importantes para o sucesso desse Programa, principalmente no que se refere à
coleta e plantio de sementes e mudas campestres, visto que, em geral, estas concentram uma
maior deficiência de dados científicos disponíveis quando comparadas às espécies arbóreas.
A atividade de resgate deverá ser realizada ao longo de caminhamentos em trilhas
preestabelecidas de acordo com o mapeamento da rede amostral realizada na área,
paralelamente à execução de todas as tarefas previstas neste programa. A equipe de campo,
com a orientação do biólogo responsável, deverá priorizar as áreas cujas populações das
espécies relevantes para conservação foram mapeadas, no intuito de melhor capacitar a
equipe de resgate para a identificação destas.
O resgate deverá contemplar o maior número de indivíduos e a maior variedade possível de
espécies e formas de propagação. Os pontos de ocorrência de vegetação mais preservada
também deverão receber especial atenção por se tratar de ambientes com maior potencial
de riqueza específica e de abrigo de espécies ecologicamente mais exigentes.
O acompanhamento das atividades de resgate deverá ser feito pelo biólogo ou engenheiro
florestal responsável diretamente no campo. As ações deverão ser realizadas diariamente
com a sistematização dos dados de coleta. Para todos os espécimes resgatados deverão ser
observados o local de resgate para reintroduzi-los no plantio com o mesmo solo/substrato,
umidade e insolação.

6.9.5.

COLETAS DE SEMESTES

A coleta de sementes será imediatamente após a liberação da licença de instalação. Além das
áreas diretamente afetadas, poderão ser alvo de resgate os remanescentes florestais
próximos, visando a produção de mudas de espécies autóctones para utilização em áreas a
serem reabilitadas, áreas de paisagismo etc.
A atividade deverá abranger o maior número possível de indivíduos de cada espécie, evitandose a coleta excessiva de um único exemplar. Sugere-se a coleta de no máximo 1/3 das
sementes/frutos disponíveis por indivíduo. Deve-se dar preferência para colheita dos frutos,
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já que estes mantêm as sementes viáveis por mais tempo, para posteriormente realizar
extração manual destas. As sementes/frutos devem estar maduras, de forma a tolerar a
dessecação sem perder a viabilidade.

6.9.6.

ESPÉCIEIS FLORESTAIS

As sementes deverão ser resgatadas antes das atividades de desmates, sendo coletadas nas
copas, com auxílio de tesoura de poda ou podão de vara, ou no chão, abaixo da planta matriz.
Quando forem identificadas em copas muito altas, ou seja, fora de alcance do podão de vara,
as matrizes deverão ser demarcadas com tinta spray para que sejam devidamente coletadas
no momento do desbaste, através da orientação da equipe responsável.
Os frutos em amadurecimento deverão ser coletados ainda com uma parte do galho e
deixados para amadurecimento. Os frutos deverão ser acondicionados e encaminhados para
o viveiro, onde serão beneficiados para plantio.
a) Espécies campestres

Cada tipo de fruto demanda materiais e métodos de coleta distintos. Normalmente, o material
básico para a coleta de sementes campestres inclui tesouras de poda, sacos de papel de
diversas dimensões, sacolas plásticas, sacos de aniagem, sacos de papel, lona plástica e/ou
cartolina. Frutos secos grandes poderão ser coletados inteiros manualmente. Frutos muito
pequenos podem ser sacudidos e recolhidos em funil de cartolina. Alguns arbustos e arvoretas
podem ter suas sementes ou frutos coletados sacudindo-se os indivíduos sobre uma lona
plástica colocada sob suas copas.
b) Coleta de mudas e plântulas

Deverá ser realizado no período úmido (outubro a março) a fim de evitar a dessecação e
estresse dos indivíduos, bem como a consequente perda desses durantes processo de
adaptação ao novo ambiente - áreas adjacentes ou viveiro de mudas. Este período também
contribui para uma maior eficiência do resgate de plântulas e mudas, visto que o
solo/substrato umedecido facilita sua remoção.
Recomenda-se a coleta do maior número possível de indivíduos, percorrendo-se toda a área
a ser suprimida, de modo a favorecer a variabilidade genética.
De maneira geral, não são indicados longos intervalos entre a coleta e o plantio. Recomendase que a retirada de mudas seja realizada no período da manhã, ficando o período da tarde
destinado processamento e plantio do material coletado em viveiro.
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c) Espécies florestais
Samambaias deverão ser sempre retiradas com torrão, com o máximo de cuidado para
conservar raízes e rizomas, visto que são muito sensíveis aos processos de remoção/replantio.
O transporte também requer muito cuidado, devendo ser acondicionadas firmemente para
que se mantenham intactas.
Orquídeas, bromélias e aráceas deverão ser retiradas preferencialmente com torrão.
No entanto, caso sua remoção apresente dificuldades devido às características do
solo/substrato, comprometendo, assim, a produtividade do resgate, poderão ser retiradas
cuidando-se para manter a integridade das raízes. Após a remoção, os indivíduos deverão ser
acondicionados em pedaços de tecido umedecido, minimizando o estresse dos indivíduos,
especialmente com relação aos seus sistemas radiculares.
Mudas de espécies arbustivas e plântulas de espécies arbóreas serão retiradas sem torrão,
com o auxílio de pá ou enxada, cuidando-se para manter a integridade das raízes. Em seguida,
deverão ser acondicionadas em um recipiente com água e mantidas a sombra para evitar
desidratação. Caso o transporte para o viveiro em recipiente com água seja inviável, as mudas
deverão ser acondicionadas em tecido umedecido.
Ao fim da coleta os indivíduos deverão ter de 30% a 50% de sua área foliar desbastada com o
auxílio de tesoura de poda afiada e ser acondicionados, borrifadas com água em abundância
e encaminhados ao viveiro para plantio.
d) Coleta de plantas epífitas florestais
A coleta nas áreas a serem afetadas deverá ser realizada percorrendo toda a sua extensão a
fim de cobrir possíveis populações isoladas. As árvores nas quais forem identificadas, em suas
copas, a presença de espécies de epífitas de bromélias, orquídeas, aráceas, cactos e
samambaias, assim como de indivíduos frutificados, deverão ser marcadas com tinta spray
para que, no momento do desmate, através da orientação da equipe responsável, seja feito o
resgate desses indivíduos após o abate dessas árvores.
O procedimento de coleta deve ser realizado com auxílio de ferramentas como facão, canivete
e/ou foice, evitando-se danificar o sistema radicular destes. Quando possível, sugere-se a
remoção do suporte (troncos, galhos, cascas, etc) em que os indivíduos estiverem alojados.
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As epífitas resgatadas deverão ser relocadas em fragmentos florestais remanescentes ou de
reflorestamento em áreas adjacentes, em ambientes com as características (solo/substrato,
umidade e insolação) semelhantes àqueles de origem. Deverão ser amarrados sobre troncos
das árvores com a utilização de material biodegradável, de forma a não estrangular suas
raízes.
e) Coleta de Serrapilheira e top soil
Como mais uma forma de resgatar o material genético das tipologias vegetais presentes na
ADA, deverá ser realizada a coleta de amostras do material acumulado sobre o solo (manta
orgânica ou serrapilheira), bem como a camada superficial do solo (top soil), localizado logo
abaixo da serrapilheira. Estas camadas contêm um importante banco de sementes, além de
nutrientes e inóculos de microorganismos e de micro e mesofauna associada ao solo,
responsáveis pela fertilidade biológica.
A coleta deverá ser realizada após a atividade de supressão e atividade de coleta de mudas e
plântulas, abrangendo o maior número possível de tipologias vegetais e micro-habitats. Devese dar prioridade para as áreas em melhor estado de conservação e de maior biodiversidade.
Recomenda-se a retirada destas camadas por meio de raspagem do solo, compreendendo
uma profundidade de 15 a 20 cm do solo - independente da profundidade da serrapilheira,
que deverá ser totalmente removida para germinação de sementes, ou aplicado diretamente
no enriquecimento de áreas em reabilitação.
f) Sementes
As sementes deverão ser beneficiadas e colocadas para germinação, sob supervisão do
responsável pelo Programa de Conservação da Flora no viveiro parceiro ou próprio. O
beneficiamento inclui todos os processos envolvidos no preparo das sementes, desde sua
coleta de frutos até o seu plantio. Para algumas espécies existem informações na literatura
acerca das técnicas adequadas de beneficiamento e germinação. Contudo, muitas espécies
são desconhecidas e deverão ser investigadas, testando-se diferentes técnicas de
beneficiamento, como a escarificação química ou mecânica, para avaliação das respectivas
taxas de germinação conforme procedimentos usuais em viveiros de produção de mudas.
As sementes deverão ser armazenadas em embalagens de papel, em ambientes secos, de
baixa luminosidade e temperatura. Como ainda não existem dados suficientes para a
determinação da viabilidade de todas as espécies vegetais, recomenda-se que o tempo de
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armazenamento não seja superior a 15 dias para as espécies com deficiência de dados. Antes
de armazenar, os lotes deverão ser homogeneizados, removendo-se particulados e sementes
danificadas.
Contudo, para as espécies que apresentarem grande quantidade de sementes disponíveis,
deverão ser separados pequenos lotes para testes de viabilidade germinativa associada ao
período e condições de armazenamento. Sugere-se a separação de pelo menos 3 lotes de
sementes, realizando o teste germinativo do primeiro lote ao final de 1 mês de
armazenamento, do segundo lote ao final de 2 meses e do terceiro, 3 meses. Conforme a
disponibilidade de sementes, este teste poderá ser estendido por um período maior.
g) Mudas e plântulas
As mudas recém plantadas deverão ser mantidas em viveiro com permeabilidade luminosa de
50%, regadas diariamente nos períodos secos e de acordo com a necessidade nos períodos
chuvosos. Elas deverão permanecer protegidas com sombrite durante sua permanência no
viveiro, reduzindo-se apenas, de forma gradativa, nos dois meses que antecedem o replantio
(destinação final) para que ocorra sua rustificação. O controle de plantas daninhas e/ou
competidoras durante todo o processo de viveiragem deverá ser realizado manualmente.
h) Serrapilheira e Top Soil
Para o aproveitamento dos propágulos provenientes de serrapilheira e/ou top soil, estes
deverão ser espalhados sobre bancadas cobertas com sombrite, em camadas de 05cm a
10cm, de forma a propiciar a germinação das sementes. Deverá ser realizada a irrigação diária
desse material e, as sementes germinadas, deverão ser transplantadas, mantendo-se os
cuidados descritos abaixo.
O material poderá ser armazenado para aplicação direta em áreas a serem recuperadas (no
âmbito do PRAD), bem como enquanto aguarda a disponibilidade de área para
aproveitamento dos propágulos, visto que esta atividade demanda espaço físico significativo.
Tal armazenamento deverá ocorrer em locais secos e ventilados, com baixa luminosidade e
temperatura. O material deverá ser armazenado em leiras de no máximo 2,5 metros de altura
e espaçamento entre leiras em torno de 3 metros, visando permitir tráfego de maquinaria.
Não se deve realizar nenhum tipo de cobertura das leiras. Recomenda-se utilizar o material o
quanto antes, admitindo-se permanecer armazenado por até no máximo um ano.
i) Destinação das mudas produzidas e manutenção
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As mudas produzidas a partir do material resgatado deverão ser utilizadas no enriquecimento
de áreas afetadas pela mineração (no âmbito do PRAD), em experimentos de áreas adjacentes
ou no mesmo contexto fitogeográfico, desde que as áreas de destino contemplem
características semelhantes aos ambientes nos quais foram coletadas.
Para o sucesso do replantio de mudas, este deverá ocorrer após o início das chuvas, evitando
o estresse hídrico e dessecação dos indivíduos, com consequente alta na taxa de mortalidade
destes, bem como minimizando, ou mesmo descartando, a necessidade de irrigação.
E importante que as áreas que receberem as mudas sejam alvo de manutenção periódica, de
forma a garantir o sucesso do investimento no resgate de flora, cumprindo o objetivo de
garantir a minimização da perda do patrimônio genético das áreas afetadas pelo
empreendimento.
A princípio, as técnicas de plantio e de manutenção das mudas florestais deverão seguir as
orientações descritas no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD),
contemplada neste PCA.
j) Monitoramento e sistematização dos resultados
Paralelamente à manutenção das mudas, deverão ser realizados monitoramentos periódicos
pelo coordenador do programa, para acompanhamento do sucesso do replantio das mudas
nos locais destinados, bem como para que se mantenha o registro sistematizado dos
procedimentos adotados, das ações bem sucedidas e das dificuldades encontradas. Esse
monitoramento poderá, assim, subsidiar adequações de métodos e a adoção de novos
procedimentos.
O monitoramento consistirá na coleta de dados de sobrevivência. Além disso, deverá ser
realizada a amostragem de recrutamento de plântulas (aparecimento de novas mudas) por
meio da implantação de parcelas fixas, dentro da área de plantio. Deverão ser calculadas as
porcentagens de sobrevivência, possibilitando assim a identificação de medidas corretivas
necessárias nos processos de resgate e reintrodução.
A divulgação em caráter científico dos resultados obtidos com o Programa de Conservação da
Flora é importante para melhoria da qualidade de programas no futuro. Para que esse objetivo
seja alcançado, portanto, e imprescindível a sistematização de todos os resultados e
procedimentos adotados.
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O monitoramento/acompanhamento do desenvolvimento das espécies vegetais deve ser
realizado por no mínimo 02 anos (considerando-se como primeiro ano a primeira intervenção
realizada logo em seguida ao cumprimento da etapa de implantação).
O indicador de processo e resultado recomendado é a determinação do “% de superfície
desnuda (sem vegetação)” que poderá ser obtido por meio mensuração direta em campo,
utilizando trena ou monóculo de jardas.
Ao final de todo o horizonte de planejamento deverá obter-se uma cobertura de no mínimo
95% da superfície anteriormente desnuda, sendo desejável o alcance da cobertura integral.
Na última campanha de campo planejada, se constatadas irregularidades quanto a falhas na
cobertura da vegetação, deverá ser planejada/organizada uma manutenção suplementar,
visando o alcance das metas estabelecidas.

6.9.7.

GESTÕES INSTITUCIONAIS

A maior parte das ações previstas neste programa será desenvolvida no viveiro ou algum
convênio com viveiro da região e/ou viveiro do IEF.
Dentre os diversos temas passíveis de serem abordados em tais estudos, pode-se citar:
beneficiamento,

germinação

e/ou

análise

embrionária

de

sementes,

caracterização/composição de substrato, análise de micro-clima, genética, fenologia
reprodutiva, conservação ex-situ e in-situ, técnicas de resgate, manutenção e/ou reintrodução
de mudas, dentre outros. Sugere-se que se dê prioridade à realização de estudos sobre
espécies raras, endêmicas, ameaçadas e/ou deficientes em dados.

6.9.8.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROGRAMA

Ao final do trabalho deverá ser elaborado um relatório pelo profissional responsável pelo
Programa de Resgate de Flora.

6.9.9.

AÇÕES X TEMPORALIDADE
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Em geral, as atividades contempladas neste Programa deverão anteceder as ações de
supressão da vegetação. Os seguintes casos podem ser entendidos como exceção a esta regra:


As atividades de pesquisa, conforme alvo e características do estudo, poderão se

estender durante e após a atividade de supressão vegetal;


A raspagem do solo para remoção de serrapilheira;



A coleta de sementes e epífitas florestais, quando identificadas em copas muito altas,

será realizada durante a fase de supressão, no momento do desbaste;


As atividades de destinação das mudas produzidas no viveiro, sua manutenção,

monitoramento e sistematização de dados, apesar de provavelmente ocorrerem após a
atividade de supressão vegetal, podem também ocorrer antes ou durante no caso de haver
áreas com urgência de demanda.

6.10.

PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA COBERTURA VEGETAL

A implantação da Bassari Mineração em Barão de Cocais/MG implicará na supressão de área
de Floresta Estacional Semidecidual em estágio Médio (15,3 ha) em área de vegetação com
rendimento lenhoso.
A legislação florestal do estado de Minas Gerais prevê medidas relacionadas ao
aproveitamento do material lenhoso em ações de desmatamento. Estas condicionantes legais
estabelecem tanto a obrigatoriedade de realização da retirada dos remanescentes
vegetacionais quanto à utilização do material produzido por esta ação.
Assim, faz-se necessária a implantação de um Programa voltado para o direcionamento e,
consequentemente, melhor aproveitamento do material gerado pela supressão nas áreas
afetadas pelo empreendimento. Além disso, esse Programa permitirá menor interferência no
entorno, diminuindo o risco de erosão, bem como propiciará a dispersão passiva das espécies
da fauna, funcionando como uma ferramenta para o direcionamento da fuga efetiva dos
animais. Nesse contexto, estão citadas as ações que visam o planejamento da supressão da
vegetação para a implantação da Bassari Mineração.

6.10.1.

OBJETIVOS
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O Programa de Supressão da Vegetação tem como objetivo geral orientar a supressão da
vegetação na área pretendida de modo a minimizar ao máximo as interferências sobre a fauna
e a flora.
Em caráter específico este programa objetivo:


Detalhar as diretrizes e ações para direcionar a supressão da vegetação no interior da

ADA do empreendimento;


Estruturar/orientar o desmate de modo a minimizar as interferências no entorno e

sobre a flora e fauna;


Garantir o aproveitamento da biomassa lenhosa, restringindo a área a ser impactada

ao mínimo necessário para implantação das estruturas necessárias à construção.

6.10.2.

METODOLOGIA

A metodologia descrita nesse Programa está baseada em Costa Filho (1992), Machado (1988),
Silva (1996) & Scolforo (1995). As etapas a serem cumpridas são apresentadas e detalhadas
abaixo

6.10.3.

PLANO DE AÇÃO

18.10.3.1. ETAPA 1 – PLANEJAMENTO

Inicialmente deverá ser obtida a licença para supressão da vegetação (AIA –Autorização para
Interferência Ambiental) junto ao IEF-MG, através do protocolo do Plano de Utilização
Pretendida (PUP), elaborado por um Engenheiro Florestal, de acordo com a Portaria IEF
1905/2013.
Definição dos acessos e da localização das áreas a serem utilizadas para estocagem e/ou
transformação do material lenhoso e madeiras nobres.
De acordo com a disponibilidade de acessos, será definida antes do início do desmatamento,
a área de estocagem do material lenhoso e das madeiras nobres. Para facilitar a remoção
deste material, esta área deverá se localizar preferencialmente nas proximidades dos acessos
existentes. Deverá ter dimensões compatíveis com o volume de madeira aproveitável e
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proporcionar boa operacionalização para máquinas carregadeiras e caminhões, além de
possuir boas condições de segurança para os profissionais envolvidos.
Na área de estocagem o material lenhoso será empilhado em leiras de acordo com a
destinação de cada tipo de lenha para facilitar o carregamento dos caminhões que farão o
transporte. Assim, o material nobre deve ser empilhado separadamente do material lenhoso.


Definição da destinação do material lenhoso e nobre

O material lenhoso e nobre a ser obtido será destinado em sua maioria ao consumo na forma
de lenha para utilização direta ou para transformação em carvão vegetal, pois, de acordo com
o inventário florestal, a área em questão apresenta poucas árvores em volume e porte que
permita outra exploração viável, além do energético.
Desta forma, o planejamento da destinação do material lenhoso deverá ser definido antes do
início das atividades, a fim de se planejar a retirada e o transporte do material produzido.


Definição dos procedimentos para o desmatamento

O desmatamento da vegetação florestal será feito por meio de motosserras devidamente
licenciadas pelo órgão competente. Os operadores de motosserras e seus auxiliares entrarão
na fisionomia florestal já previamente demarcada, após a operação do resgate da flora,
abatendo as árvores e fazendo o desdobro do material lenhoso em bitola de um metro de
comprimento (bitola mais usada comercialmente).
Após o desdobramento do material lenhoso este será transportado para o pátio de
estocagem. Para o transporte do material lenhoso serão utilizados tratores de pneu com
carretas agrícolas ou caminhões se o local o permitir. O carregamento e descarregamento da
lenha serão realizados manualmente. O transporte da lenha será feito pela própria empresa
contratada para execução do desmatamento.
Após a realização do corte raso da vegetação arbórea em toda a área desmatada, será feito a
destoca com utilização de tratores de esteira. A destoca consiste no arranque e na remoção
dos tocos das árvores cortadas, junto com as galhadas e o material vegetal remanescente.
Este material deverá ser estocado para posterior utilização na reabilitação das áreas
degradadas.
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18.10.3.2. ETAPA 2 – EXECUÇÃO DO PROGRAMA



Demarcação em campo da área a ser suprimida

Diante da importância dos ambientes florestais para a manutenção da riqueza, abundância e
diversidade da flora e da fauna silvestres, a supressão da vegetação deverá ser feita de modo
a evitar cortes desnecessários, e preservar, sempre que possível, qualquer faixa ou
remanescente de vegetação nativa ou indivíduos arbóreos isolados.
Assim, a demarcação em campo da faixa a ser desmatada será de fundamental importância,
evitando-se a supressão desnecessária da vegetação florestal. A demarcação será feita
previamente pela equipe de topografia, utilizando-se estacas de madeira ou bambu.
O trabalho de demarcação deverá utilizar como base de campo o mapa de uso e ocupação do
solo e fitofisionomias elaborados neste estudo.


Derrubada da Vegetação ou Desmate

Independentemente do método a ser utilizado nas operações de supressão da vegetação
arbórea e retirada do material lenhoso, algumas recomendações devem ser feitas, como
forma de atender as exigências dos órgãos ambientais, e garantir um padrão de qualidade
adequado das atividades conforme descritas abaixo:
•

O processo de derrubada da vegetação deve ser iniciado nas bordas e seguir em

direção à região que não será desmatada. Este procedimento tem por objetivo facilitar o
deslocamento da fauna em busca de novos ambientes localizados nas AID e AII do
empreendimento;
•

As atividades devem ser realizadas por empresas que tenham os seguintes pré-

requisitos: especializadas em trabalhos de desmatamento, capacidade gerencial,
disponibilidade de máquinas necessárias ao trabalho, acompanhamento técnico permanente,
além de um Engenheiro Florestal para coordenar o planejamento e acompanhamento das
atividades propostas no presente documento;
•

As normas ambientais das diversas atividades que possuem impacto potencial ou real

sobre o ambiente deverão constar nos contratos específicos a serem celebrados com as
empreiteiras;
•

Deve-se evitar a queima de resíduos, mas caso seja considerada necessária, deverão

ser observadas as disposições da Portaria IBAMA nº 94 N, de 09/07/98.
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Desgalhamento e Traçamento

O desgalhamento na maioria das vezes é realizado manualmente com o uso de machados,
pois o uso de motosserras nesta etapa apresenta grandes riscos de acidentes. O traçado dos
troncos pode ser efetuado manualmente com machado, serra de arco e traçador ou semimecanizado utilizando motosserra.
O material a ser utilizado como lenha deverá ser cortado em tamanho padrão, de forma a
facilitar a sua retirada e aproveitamento futuro. Os fustes destinados a usos alternativos
deverão ser apenas desgalhados e deixados separados para posterior aproveitamento. O
padrão do desdobramento será feito de acordo com a destinação final.


Empilhamento das Toras e Extração

O empilhamento tem como objetivo organizar as toras traçadas para que elas possam ser
transportadas. O material deverá ser ajuntado em pequenas pilhas (embandeiramento) ou
enleirado em sentido transversal ao declive do terreno para secagem e posterior baldeio ou
transporte direto. Sendo assim, as toras devem ser empilhadas próximas às estradas para
facilitar a retirada e transporte do material lenhoso.


Remoção da camada superficial do solo - decapeamento e sua estocagem

No decapeamento, os materiais superficiais ou serrapilheira (solo e vegetação remanescente)
são removidos e, normalmente, descartados, tendo em vista que não possuem características
desejáveis para aproveitamento em aterros. Entretanto, devido à composição natural destes
materiais, os quais possuem nutrientes e propágulos da vegetação de campo nativo, a
serrapilheira deverá ser destinada ao viveiro, contribuindo para os objetivos do Programa de
Conservação da Flora ou armazenado para posterior utilização em operações de recuperação
de área degradada.
O “Top soil”, camada superficial de solo rica em matéria orgânica, retirado durante as
operações de terraplanagem deverá ter a mesma destinação da serrapilheira. As operações
de corte, destoca e limpeza da área devem revolver o solo o mínimo possível. Essa medida
visa minimizar a desagregação das partículas do solo, evitando o carreamento deste material
para as redes de drenagem. Assim, deverá ser removida e estocada a camada de solo
superficial (aproximadamente 20 a 30 cm) existente em todas as áreas de campo atingidas
pelas obras.
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Contudo, ressalta-se a importância de se planejar a destinação deste material antes que se
inicie a remoção a fim de evitar o desperdício do material, bem como de maquinário e
recursos humanos. Para isto, o engenheiro florestal responsável por este Programa deverá,
primeiramente, alinhar com o responsável pelo resgate da flora a respeito da demanda e
capacidade de armazenamento deste material no viveiro de mudas da Bassari Mineração Ltda
conforme especificações detalhadas no Programa de Resgate da Flora. Para esta destinação,
deve-se dar prioridade para a serrapilheira e top soil provindos das áreas de melhor estado
de conservação.
Depois de atendida esta demanda, o material poderá ser prontamente utilizado para
recuperação de áreas degradadas alvo de reabilitação (taludes de aterros, depósito de
material excedente da terraplanagem, etc) ou armazenado para futura deposição. Logo, o
levantamento destas áreas deve ser realizado a priori, visto que o material deverá ser
depositado em local plano e de boa drenagem natural, preferencialmente próximo às áreas a
serem reabilitadas. A estocagem do material deverá ser realizada em pilhas com altura
máxima de 2 metros e espaçamento entre leiras em torno de 3 metros, visando permitir
tráfego de maquinaria. As leiras não devem ser cobertas nem compactadas. Com esse
formato, as leiras mantêm processos aeróbicos internos, proliferando a reprodução de
microorganismos e, consequente, compostagem de material orgânico.
18.10.3.3. ETAPA 3 – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL


AÇÕES X TEMPORALIDADE

As ações deste programa estão previstas para ocorrer nas etapas de LI. Para tanto, todas as
ações descritas nesse programa deverão preceder a fase de operação do empreendimento,
sendo necessário que o Programa de Resgate da Flora ocorra antes da fase de execução do
Programa de Supressão Vegetal.
No entanto, vale ressaltar que o Programa de Resgate de Flora, diante da necessidade de
coleta de frutos e/ou sementes de espécies importantes para a conservação que se
encontram em copas muito altas, prevê que esta seja feita logo após a derrubada da matriz
em questão. Apenas neste caso a atividade de resgate da flora pode coincidir com a etapa de
execução do Programa de Supressão Vegetal.
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6.11.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) é de extrema importância, uma vez que a
geração de resíduos tem sido considerada uma ação humana de grandes e negativas
proporções para o ambiente, tornando-se um problema complexo para a sociedade moderna.
Como resultado de estudos sobre a geração de resíduos sólidos, bem como sobre o
tratamento e disposição dos mesmos, programas vêm sendo elaborados a fim de minimizar
os impactos ambientais associados a essa atividade.
No Projeto Mina da Conquista o programa seguirá uma política ambiental avançada tendo
como objetivos a segurança, higiene e condições sanitárias satisfatórias. Terá sua diretriz
voltada para as atividades internas executadas pela organização, em especial aquelas
geradoras de resíduos sólidos, bem como para os impactos causados ao ambiente.
O objetivo do programa é minimizar a geração de resíduos, tomando como ponto de partida
o ajuste entre a geração, o tratamento e a destinação destes. Porém, tal objetivo só é
alcançável quando existem pessoas aliadas capazes de auxiliar e cientes da importância do
programa. Sendo assim, o PGRS incorpora também como objetivo a conscientização dos
empregados sobre a importância do tratamento adequado dos resíduos produzidos
(ALMEIDA, 2003).

6.11.1.

INVENTÁRIO DE RESÍDUOS

A elaboração de um inventário de resíduos é fundamental para uma correta gestão do PGRS,
uma vez que possibilita a identificação da quantidade, dos tipos e das fontes geradoras de
resíduos. O inventário que será realizado na Mina da Conquista será elaborado de acordo com
a legislação vigente (Resolução CONAMA 313/02). Prevendo o sucesso da gestão dos resíduos,
é necessário que haja definição das etapas a serem seguidas durante o PGRS. Tais etapas
podem ser observadas na figura a seguir:
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Figura 4 - Etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Após a implementação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), será possível rastrear
a origem e o volume dos resíduos gerados na mina, permitindo um controle mais abrangente
no que diz respeito à geração dos resíduos.

6.11.2.

MONITORAMENTO HÍDRICO

A gestão dos recursos hídricos é uma das principais preocupações quando se fala em gestão
ambiental. Tal importância se dá pelo fato da água ser um insumo essencial a qualquer
empreendimento e um recurso que tende a tornar-se cada vez mais escasso.
O monitoramento permitirá verificar periodicamente a qualidade das águas que drenam as
estruturas de mineração em questão. Serão realizadas análises físico-químicas e
bacteriológicas das águas por laboratórios especializados, que ficam também incumbidos da
coleta dessas amostras. Os pontos de amostragem serão localizados em todas as drenagens
naturais que receberão efluentes das estruturas de mineração.
Os parâmetros analisados serão: cor, turbidez, óleos e graxas, coliformes fecais, coliformes
totais, DBO, ferro solúvel, ferro total, oxigênio dissolvido, pH, sólidos totais dissolvidos, sólidos
suspensos, sólidos totais, dentre outros.
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De posse dos resultados, será feita uma verificação se os mesmos se encontram dentro dos
limites estabelecidos na legislação vigente. As amostragens ocorrerão periodicamente, sendo
os resultados consolidados em relatórios.

6.11.3.

MONITORAMENTO GEOTÉCNICO

Os taludes da cava, cortes/aterros das vias de acesso serão monitorados periodicamente de
forma a manter as condições de segurança e estabilidade destas estruturas.
O monitoramento consistirá de inspeção visual, onde serão verificadas as condições gerais de
drenagem superficial, o surgimento de trincas ou rachaduras nas bermas e taludes, dentre
outros fatores. Os dados obtidos nos monitoramentos geotécnicos serão consolidados em
relatórios internos.

7.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Será elaborado e implantado o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, contemplando
os aspectos das Normas Regulamentadoras da Mineração - NRM, incluindo no mínimo e onde
aplicável, os itens relacionados a:
•

Riscos físicos, químicos e biológicos;

•

Atmosferas explosivas;

•

Deficiências de oxigênio.

Portanto, serão continuamente avaliados e acompanhados os seguintes pontos:


Proteção respiratória, de acordo com a Instrução Normativa n° 1, de 11/04/94, da
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho;



Investigação e análise de acidentes do trabalho;



Ergonomia e organização do trabalho;



Riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados;



Riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos,
veículos e trabalhos manuais;



Equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no mínimo o
constante na Norma Regulamentadora n° 6, de que trata a Portaria n° 3.214, de 8 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego;
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Antecipação e identificação de fatores de risco, levando-se em conta, inclusive, as
informações do Mapa de Risco elaborado pela CIPAMIN, quando houver;



Avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores;



Estabelecimento de prioridades, metas e cronograma;



Acompanhamento das medidas de controle implantadas;



Monitoramento da exposição aos fatores de riscos;



Registro e manutenção dos dados por, no mínimo, vinte anos;



Avaliação periódica do programa.

O PGR, suas alterações e complementações serão apresentadas e discutidas nas reuniões da
CIPAMIN, para acompanhamento das medidas de controle, levando-se em consideração os
níveis de ação acima para os quais devem ser adotadas medidas preventivas, de forma a
minimizar a probabilidade de ultrapassagem dos limites de exposição ocupacional,
implantando-se princípios para o monitoramento periódico da exposição, informação aos
trabalhadores e o controle médico, considerando as seguintes definições:
•

Limites de exposição ocupacional são os valores de limites de tolerância previstos na
Norma Regulamentadora n° 15 de que trata a Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978,
do MTE, ou, na ausência destes valores que venham a ser estabelecidos em
negociação coletiva, desde que mais rigorosos que aqueles;

•

Níveis de ação para agentes químicos são os valores de concentração ambiental
correspondentes à metade dos limites de exposição, conforme definidos na alínea "a"
anterior e;

•

Níveis de ação para ruído são os valores correspondentes a dose de zero vírgula cinco
(dose superior a cinquenta por cento), conforme critério estabelecido na Norma
Regulamentadora n° 15, de que trata a Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, do
MTE, Anexo I, item 6.

7.1.

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

Em um contexto de crescente valorização de qualidade de vida, segurança e saúde do ser
humano, sempre enfatizado pela empresa há a aplicabilidade do Programa de
Gerenciamento, cujo conteúdo está baseado na Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978,
Norma Regulamentadora NR-22, Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, do Ministério
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do Trabalho e Emprego, que consiste essencialmente na avaliação e controle dos riscos
ocupacionais possivelmente existentes em seus ambientes de trabalho que possam causar
danos à saúde do trabalhador em função da concentração, intensidade e tempo de exposição.
O Programa contempla uma série de ações desenvolvidas, visando antecipar, reconhecer,
avaliar, monitorar, registrar e divulgar os dados referentes aos fatores de riscos ocupacionais
originados no processo de trabalho, bem como priorizar e analisar a eficácia do trabalhador.
Este programa contém requisitos mínimos que serão aplicados na empresa.
O programa é parte integrante de um amplo conjunto de iniciativas da empresa, na
preservação da saúde, integrado com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
e articulado com as demais prescrições legais, bem como, aplicar os dispositivos legais
inseridos nas demais NR’s da Portaria MTE n.º 3.214/78, para o estabelecimento de metas de
preservação da saúde e da integridade dos seus trabalhadores.

7.2.

OBJETIVOS

O Programa de Gerenciamento de Riscos tem como objetivo a implantação de um programa
que busca preservar a vida e evitar danos físicos e psíquicos às pessoas, como também a
necessidade de se manter sob controle todos os agentes ambientais, com monitoramentos
periódicos, levando-se em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
Evitar danos a propriedade e a paralisação da produção.
Através da antecipação, identificação de fatores de risco, avaliação e consequente controle
de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, as empresas
poderão estabelecer critérios e pré-seleção de quais riscos ou de quais medidas de controle
serão mais adequados e propícios para sua realidade.
O PGR objetiva o reconhecimento e a reavaliação dos riscos ambientais nos diversos setores
de trabalho da empresa, bem como o planejamento das ações prioritárias visando a
eliminação ou, pelo menos, a redução desses riscos.
A abrangência e profundidade do mesmo dependerão das características dos riscos e da
necessidade de controle, porém para que resultados positivos ocorram, quatro fatores
deverão ser levados em consideração:
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•

Compromisso explícito da alta administração da empresa, com relação à higiene;

•

Implantação de regras, ou seja, instruções de trabalho;

•

Controle e registro rígido do programa;

•

Consciência coletiva sobre necessidade de implantação do programa.

De acordo com a portaria 3.214/78 do MTE são considerados Riscos Ambientais, os agentes
físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua
natureza, concentração e tempo e exposição são capazes de causar danos à saúde do
trabalhador, conforme classificação que segue:
Consideram-se Agentes Físicos, as diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas,
radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e ultrassom.
Consideram-se Agentes Químicos, as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória, na forma de poeiras, fumos, névoa, neblinas,
gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade da exposição, possam ter contato ou ser
absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.
Consideram-se Agentes Biológicos, as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus
entre outros.
Consideram-se Riscos de Acidentes, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamento sem
proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade,
probabilidade de incêndio ou explosão, etc.
Deste modo, será efetuado um diagnóstico dos riscos ocupacionais, que serão identificados e
analisados, medidas preventivas/ corretivas serão propostas e sua eficácia será acompanhada
dentro do universo de ação do PGR da empresa.
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8.

PLANO DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL

Mesmo considerando mínimo o risco de acidentes neste tipo de lavra, serão consideradas
suas possibilidades. Portanto, durante as fases de implantação, operação e desativação da
mineração, todos estes locais serão identificados, bem delineados e serão alvos de um sistema
de monitoramento do ambiente e controle dos parâmetros que afetam a saúde do
trabalhador. Sendo assim, será implantado o Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional - PCMSO, conforme estabelecido na NR - 07/MTE.

20.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA
Além de exigência legal, o PCMSO configura-se como um compromisso social da empresa que
procura atualizar e aperfeiçoar todas as técnicas de trabalho, modernizando-se a sua
produção, considerando-se melhores condições de trabalho ao preservar a saúde de seus
colaboradores, prevenir, rastrear e diagnosticar precocemente possíveis agravos à saúde
relacionados ao trabalho. Logo, o mesmo traça as diretrizes para a avaliação médica,
acompanhamento e prevenção da saúde ocupacional dos empregados da Devírcio José de
Oliveira Me durante operação de lavra.
Se durante o acompanhamento e a execução do PCMSO ocorrerem modificações significativas
em termos de riscos ocupacionais aos trabalhadores, serão feitas todas as alterações
necessárias para um melhor acompanhamento das características clínicas e epidemiológicas
dos funcionários da empresa.

20.2. OBJETIVO
O principal objetivo do PCMSO é a promoção e a proteção da saúde e consequentemente, a
prevenção de doenças, principalmente ocupacionais, entre os trabalhadores da empresa. Isto
será feito através de orientação educativa e preventiva em saúde ocupacional e realização
sistemática dos exames médicos ocupacionais.
O programa deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações onde
estará discriminado, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos,
incluindo avaliações clínicas e exames complementares e estatísticas de resultados
considerados anormais.
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20.3. DESENVOLVIMENTO DO PCMSO
O PCMSO será desenvolvido para atender o previsto no Plano de Aproveitamento Econômico
apresentado. Todo o planejamento será voltado para atender a NR-7, de forma a garantir a
segurança e a saúde no ambiente de trabalho e se dará em seis etapas:


1ª Etapa: Antecipação e reconhecimento dos riscos;



2ª Etapa: Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;



3ª Etapa: Avaliação dos riscos (avaliação quantitativa e avaliação qualitativa) e da
exposição dos trabalhadores;



4ª Etapa: Implementar de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;



5ª Etapa: Monitoramento da exposição aos riscos;



6ª Etapa: Registro e divulgação dos dados.

20.4. DIRETRIZES
Deve ser parte integrante da estratégia da empresa em benefício de saúde de seus
trabalhadores.
Deve considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores
privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem entre saúde e trabalho.
Deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos a saúde
relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação ou existência
de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis a saúde dos trabalhadores.
Deve considerar todas as possibilidades de agravo à saúde dos trabalhadores, existentes no
ambiente de trabalho proporcionado pela empresa e, utilizando todos os conhecimentos em
saúde ocupacional disponíveis no momento, desenvolver ações que previnam e/ou limitem
esses agravos.
Deve ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores detectados
em inspeções técnicas e/ou levantamentos ambientais.

20.5. INSTRUMENTAL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
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Como meios de prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento de agravos e distúrbios de
saúde relacionados ao trabalho, inclusive subclínicas, deverão ser utilizados todas as
informações disponíveis, como: questionários médicos, resultados dos exames médicos
ocupacionais, indicadores biológicos de exposição, exames complementares relacionados aos
fatores de risco, outros exames e avaliações especializadas realizados, relatório anual do
PCMSO, análise de incidência de agravos a saúde em determinados grupos homogêneos de
exposição, etc.
Outras fontes indiretas, mas também importantes para detecção precoce e rastreamento
agravos, também deverão ser utilizadas: CAT's emitidas, análise de absenteísmo de
atendimentos médicos internos e externos, atestados médicos, receitas e relatórios médicos
fornecidos aos trabalhadores, utilização de planos e convênios de saúde, afastamentos e
benefícios previdenciários, entre outros.
Além dos agravos diretamente relacionados ao trabalho, deverão ser acompanhados
controlados os distúrbios de saúde que possam ser agravados ou mesmo provocar acidentes
de trabalho ou mal súbito no ambiente de trabalho, como: hipertensão arterial, diabetes,
obesidade, epilepsia, dislipidemias, distúrbios mentais, alcoolismo, tabagismo. Havendo
incidência estatística significativa de alguns destes distúrbios na população trabalhadora,
estes deverão ser objeto de atenção por parte da empresa e o planejamento de ações de
promoção de saúde.
O conjunto de dados obtidos nas avaliações médicas dos trabalhadores deverá ser avaliado
epidemiologicamente para se determinar a prioridade das ações de promoção de saúde.

20.6. ATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)
Para cada exame médico realizado, o médico emitirá duas vias do Atestado de Saúde
Ocupacional – ASO.
A primeira via ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, para o caso de ser
necessária a apresentação do documento em questão durante fiscalização.
O Atestado de Saúde Ocupacional - ASO deverá constar obrigatoriamente, os seguintes dados:


Nome completo do trabalhador, n° de registro da identidade e função.
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Riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles.



Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido, incluindo os exames
complementares com data da realização.



Nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM.



Definição de Apto ou Inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer,
exerce ou exerceu.



Nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contrato.



Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo o n° de
inscrição no CRM.

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares,
as conclusões e as medidas aplicadas, deverão ser registradas em prontuário clínico individual,
que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO.
Os referidos registros deverão ser mantidos pelo período mínimo de 20 anos após o
desligamento do trabalhador, e havendo substituição do médico encarregado, os arquivos
deverão ser transferidos para o seu sucessor.

20.7. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
20.7.1. DO EMPREGADOR
Conforme determina a N.R. 01, item 1.7, cabe ao empregador, entre outras obrigações:


Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e
medicina do trabalho, particularmente a Norma Regulamentadora nº 07;



Elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência a
trabalhadores;



Informar aos trabalhadores os riscos profissionais a que estarão expostos aos meios
para preveni-los, os resultados dos exames médicos e das avaliações ambientais nos
locais de trabalho;

Oferecer ao Coordenador do PCMSO as condições para execução do Programa;
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Informar quaisquer alterações nas atividades ou no meio-ambiente da empresa,
posteriormente à elaboração deste Programa que possam influir no seu
desenvolvimento;



Liberar os funcionários para realização das atividades previstas, principalmente
exames médicos;



Exigir dos funcionários o cumprimento das normas de trabalho em relação à saúde e
segurança.

20.7.2. DESCRIÇÕES DE RISCOS
Riscos: exposição ao sol, ruído, vibração, poeira mineral, presença de micro-organismos (vírus,
fungos, bactérias), incêndio, queda, problemas de coluna devido postura inadequada, esforço
físico, monotonia, acidentes como prensamento e esmagamento de membros,
atropelamento, batida entre máquinas, possível contato com animais peçonhentos.
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e/ou utilizados:


Capacete



Sapato de segurança



Protetor auricular tipo plug ou concha



Óculos de segurança



Luvas de segurança



Máscara de respiração



Creme de proteção



Roupas com faixa refletiva

Medidas Preventivas para os Riscos


Uso correto de EPI’S.



Treinamento para execução das tarefas.



Manutenção preventiva do sistema hidráulico da máquina.



Inspeção periódica dos sinais luminosos e sonoros do veículo.



Orientações de Segurança do Trabalho da empresa aos seus funcionários após
admissão:



Não transitar pela obra sem capacete e sapato apropriado.



Usar EPI’s para a finalidade a que se destinam e mantê-los sob responsabilidade do
empregado para conservação.
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Observar atentamente o meio ambiente do trabalho ao circular na obra, e corrigir as
condições inseguras encontradas, imediatamente.



Não permitir que outras pessoas operem a máquina para a qual foi designado.



Realizar a manutenção preventiva recomendada pelo fabricante e a registro no livro
de inspeção.



Vistoriar a máquina ou equipamento, diariamente, antes de iniciar seu trabalho.



Não ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante.



Obedecer a sinalização existente na obra.



Não fumar quando estiver operando máquina.



Usar o protetor auricular quando estiver operando a máquina.



Verificar mensalmente a documentação do veículo.

20.8. EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS
O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos:


Admissional;



Periódico;



De retorno ao trabalho;



De mudança de função;



Demissional.

Os exames médicos compreendem:


Avaliação clínica, abrangendo anamnese clínico-ocupacional, exame físico e mental;



Exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos da NR-7 e
seus anexos, ou a critério do médico coordenador, da auditoria fiscal ou do
empregador.



EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

Deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades;
Seu objetivo é comprovar que o funcionário esteja fisicamente e mentalmente qualificado
para executar, com segurança, as funções do cargo pretendido.


EXAME MÉDICO PERIÓDICO

Deverá ser realizado anualmente para todos os servidores; seu objetivo é comprovar que o
funcionário se mantém saudável para continuar exercendo suas atividades ou para detectar
precocemente algum agravo à sua saúde.
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EXAME MÉDICO DE RETORNO AO TRABALHO

Deve ser realizado, obrigatoriamente, no primeiro dia de volta ao trabalho, do servidor
ausente por período igual ou superior à 30 (trinta) dias, por motivo de doença ou acidente, de
natureza ocupacional ou não, ou por parto.


EXAME MÉDICO DE MUDANÇA DE FUNÇÃO

Deve ser realizado, sempre que um servidor mudar de função e isso acarretar mudança de
risco a que esteja exposto. Antes de a transferência ocorrer.


EXAME MÉDICO DEMISSIONAL

Deve ser realizado antes que ocorra a homologação.
Conforme o quadro abaixo, a empresa deverá encaminhar seus funcionários e candidatos
emprego para realizarem os respectivos exames médicos ocupacionais nas seguintes
circunstâncias:
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Quadro 1: Exames Médicos Ocupacionais

Exame
Médico

Objetivos

Quem deve fazer

Quando fazer

Avaliação da aptidão do
candidato para a função
proposta, diagnóstico de
Admissional

tratamento quando possível, e
documentação de alterações de
saúde preexistentes, orientação

Todo candidato ao
emprego em
qualquer função.

Antes de iniciar
qualquer
atividade na
empresa.

sobre saúde e prevenção de
doenças ocupacionais
Avaliação e promoção da saúde,
diagnóstico precoce e
tratamento de doenças,
principalmente de origem
Periódico

ocupacional, orientação geral
sobre a saúde do trabalhador
examinado, emissão de CAT e/ou

Semestral, anual
Todo trabalhador
em atividade na
empresa.

outras providências em relação

ou bianual de
acordo com os
riscos à saúde e
idade do
trabalhador.

ao trabalhador com exame
médico alterado.
Todo trabalhador
Avaliação da aptidão do
trabalhador afastado antes de
Retorno ao

reassumir suas funções,

trabalho

documentação adequada e
acompanhamento de possíveis
sequelas.

que esteve
afastado do
trabalho por

Dia de retorno ao

período igual ou

trabalho, antes de

superior a 30 dias

reassumir sua

por motivo de

função habitual.

doença, acidente,
gravidez.

Avaliação do trabalhador a ser
Mudança de

remanejado de função, quanto a

função

sua aptidão para a nova função
proposta.

Todo trabalhador a
ser remanejado

Antes de assumir

para cargo ou

o novo cargo ou

função que o

função.

exponha aos riscos
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diferentes da
função anterior.
Avaliação da aptidão do
trabalhador ao ser desligado
quanto à sua capacidade de
exercer a mesma função em

Demissional

outra empresa, garantir ao

Todo trabalhador a

trabalhador que sua saúde foi

ser demitido, desde

preservada durante a

que o último

permanência na empresa e, caso

exame médico

tenha havido danos à sua saúde

ocupacional tenha

que o incapacitem para o

sido realizado a 90

trabalho, tomar as providências

dias.

Até a data de
homologação da
demissão.

necessárias: suspender
demissão, encaminhar para
tratamento, emitir CAT, etc.
Todas as orientações para prevenção de doenças ocupacionais serão passadas aos
trabalhadores no momento da realização dos exames médicos ocupacionais.

20.9. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL


Os trabalhadores deverão usar os EPI's determinados pela própria empresa ou pelas
empresas contratantes de acordo com os riscos específicos existentes.



Todos os trabalhadores devem ser orientados quanto ao uso, manutenção e prazo de
trocas dos EPI's.



A empresa deve elaborar normas de serviço, tornando obrigatório o seu uso, prevendo
consequências disciplinares em caso de recusa.



Os EPI's devem ser vistoriados periodicamente e trocados quando necessário. Atenção
especial deve ser dada ao abafador de ruído que, dependendo do uso, pode perder
rapidamente sua eficiência, devido ao relaxamento das hastes e endurecimento da
borracha, e os filtros das máscaras respiratórias que podem se saturar rapidamente.

20.10. ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADOS
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Haverá atenção ambulatorial e hospitalar para todo trabalhador vítima de acidente de
trabalho com afastamento, em todos os níveis de complexidade, até o retorno efetivo
ao trabalho.



Portadores de doenças crônicas que possam colocar em risco a sua saúde ou de outras
pessoas terão acompanhamento especial, de acordo com a gravidade de sua doença.
Exemplos: hipertensão, diabetes, epilepsia, etc.

20.11. PRIMEIROS SOCORROS
Este tópico contém informações úteis sobre como prestar os primeiros socorros em vários
casos de acidentes. Abaixo segue uma lista das principais situações que frequentemente
acontecem:


Respiração artificial;



Afogamento;



Asfixia;



Convulsão;



Ferimentos;



Fraturas;



Parada cardíaca;



Perda de consciência (desmaios);



Parto súbito de emergência;



Queimaduras;



Picadas de cobras, aranhas e escorpiões.

20.11.1. RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL
Em muitos dos casos de primeiros socorros é de vital importância a respiração artificial. Como
fazê-la:


Deite imediatamente a vítima de costas, com os braços estendidos ao longo do corpo;



Afrouxe as suas roupas, deixando livre pescoço, tórax e abdômen;



Desobstrua as vias aéreas superiores (boca e garganta), retirando corpos estranhos e
secreções e puxando a língua;
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Incline a cabeça da vítima para trás, suspendendo-a com uma das mãos na nuca e a
outra na testa (muitas vezes esta manobra é suficiente para restabelecer a respiração,
pois deixa livre a passagem do ar para os pulmões).



Aperte as narinas com os dedos, indicador e polegar da mão que estiver na testa para
evitar a fuga de ar pelo nariz, quando da respiração artificial;



Cubra a boca da vítima com a sua própria boca, de forma a não deixar escapar o ar;



Faça uma inspiração profunda e sopre na boca até o peito da vítima se expandir. A
seguir, solte o nariz e afaste sua boca da boca da vítima para permitir que o ar saia de
seus pulmões;



Repita o movimento 15 vezes por minuto;



Comprima o estômago da vítima entre uma e outra insuflação, para eliminar o ar que
penetrou dentro do estômago;



Se necessário, troque de socorrista, sem interromper o ritmo respiratório;



Procure socorro médico, mesmo com a vítima recuperada.

20.11.2. AFOGAMENTO
As ações a serem tomadas são as seguintes:


Retire a água dos pulmões da pessoa acidentada da seguinte forma:



Deite-a de bruços, com a cabeça virada para um dos lados, com os braços dobrados,
de maneira que as mãos fiquem uma sobre a outra, sob o rosto;



Levante e abaixe seus braços por várias vezes;



Faça pressão com as mãos sobre a costa, na altura dos pulmões;



Repita esses movimentos até que saia toda a água dos pulmões;



Após a retirada da água dos pulmões, se a pessoa não estiver respirando, comece a
respiração boca a boca.

20.11.3. ASFIXIA
A asfixia pode ocorrer, por acidente, numa combinação muito grande de situações, as mais
comuns:
ASFIXIA POR GASES VENENOSOS, VAPORES QUÍMICOS OU FALTA DE OXIGÊNIO:


Coloque a pessoa num local bem arejado;



Aplique a respiração artificial boca a boca.
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Asfixia por soterramento:



Descubra a cabeça da vítima e limpe bem, desobstruindo seu nariz e sua boca;



Inicie, imediatamente, a respiração artificial.

ASFIXIA POR ENVENENAMENTO POR MEDICAMENTOS, SEDATIVOS OU PRODUTOS QUÍMICOS:


Aplique, imediatamente, a respiração boca a boca.



Asfixia por estrangulamento:



Liberte a vítima da causa do estrangulamento;



Aplique, imediatamente, a respiração boca a boca.

POR CHOQUE ELÉTRICO:


Não toque na pessoa até que ela esteja separada da corrente elétrica;



Desligue a chave geral, se houver ou desligue o fio da tomada;



Retire a pessoa usando corda seca ou pano de algodão seco para afastá-la do fio;



Inicie a respiração artificial boca a boca, logo que ela estiver livre da corrente elétrica;



Em qualquer desses casos de asfixia, após a reanimação da vítima, encaminhe-a
imediatamente para atendimento médico ou ao hospital mais próximo.

20.11.4. CONVULSÃO
Convulsão é uma contratura involuntária da musculatura, provocando movimentos
desordenados e em geral, acompanhados de perda de consciência. Ocorre por motivos muito
variados e as medidas a serem tomadas são as seguintes:


Convulsões em adultos ou crianças - sem febre:



Desaperte toda a roupa da vítima;



Deixe-a longe de objetos que possam feri-la;



Proteja sua língua colocando algo entre os dentes como pedaços de pano ou de
borracha;



Deixe-a debater-se, não a segure forte, cuidando para que a cabeça não sofra nenhum
traumatismo, pois dentro de alguns minutos, tudo cessará.



Procure socorro médico.



Convulsões em crianças - com febre:



Retire as roupas da criança e mergulhe-a em água fria;



Deixe-a dentro da água até que a temperatura baixe, ficando próxima do normal,
molhando também a cabeça;
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Envolva-a em uma toalha e procure socorro médico.

CONVULSÕES EM EPILÉTICOS
O que não deve ser feito:


Tentar reanimá-lo durante o ataque;



Dar-lhe algo para beber.

20.11.5. FERIMENTOS
LEVES OU SUPERFICIAIS


Lave bem as mãos com água e sabão, se possível esfregue-as com escova;



Se o ferimento sangrar em demasia, deve-se estancar a hemorragia, antes mesmo de
lavar as mãos, evitando o risco de morte da vítima por sangramento.



Limpe o ferimento com água previamente fervida e sabão, tantas vezes quanto for
necessário para uma boa limpeza da lesão;



Aplique uma solução antisséptica como mercúrio cromo, iodo, mertiolate ou álcool
iodado.



Cubra o ferimento com gaze esterilizada ou com um pano limpo.



Procure um médico.

EXTERNOS E PROFUNDOS


Esses tipos de ferimentos requerem pronta atenção médica:



Ferimentos com bordas que não se juntam corretamente;



Ferimentos em que há presença de corpos estranhos;



Quando a pele, músculos, nervos ou tendões estão dilacerados;



Quando há suspeita de penetração profunda de objeto como bala, faca, prego, etc.



Quando a região próxima ao ferimento não tem aparência ou funcionamentos
normais.



Quando houver evisceração, isto é, saída de vísceras pela ferida:



Manter no lugar, com o maior cuidado, os órgãos expostos;



Cubra com pano ou compressa úmida e aquecida;



Prenda o pano ou compressa no lugar, com uma atadura;



Leve a vítima, o mais rápido possível, para o pronto socorro.

20.11.6. FRATURAS
FECHADAS
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Coloque o membro acidentado em posição natural tanto quanto possível, sem
desconforto para a vítima;



Prepare talas para sustentação do membro atingido com papelão, madeira, jornais
dobrados, etc. de comprimento suficiente para ultrapassar as juntas acima e abaixo da
fratura:



Use panos, algodão em rama ou outro material macio para acolchoar as talas;



Amarre as talas com ataduras, lenços ou gravatas, não muito apertados em, no
mínimo, quatro pontos, dois abaixo e dois acima da fratura;



No caso de fratura na perna, outro recurso consiste em amarrar a perna quebrada na
outra perna, desde que esta esteja sã, tendo o cuidado, primeiramente, de colocar
entre ambas um lençol ou manta dobrada;



No caso de fratura no braço, pode-se fazer no tórax o elemento de imobilização: fixe
o membro fraturado no tórax;



Não movimente a vítima sem antes imobilizar o membro fraturado;



Recorra a socorros médicos após estes procedimentos.

EXPOSTAS


Faça curativo protetor sobre o ferimento, usando gaze, lenço ou pano limpo, fixandoo firmemente com tira de pano, gravata, cinto etc.



Mantenha a vítima deitada e o mais confortável possível;



Imobilize a região fraturada, como se fosse uma fratura fechada;



Procure socorro médico.

* Não tente reduzir a fratura (não colocar o osso no lugar).


Deixe os dedos de fora quando imobilizar pernas ou braços para observar as condições
dos mesmos;



Se as extremidades do membro fraturado se apresentam frias ou arroxeadas, afrouxe
imediatamente a bandagem.

20.11.7. PARADA CARDÍACA
Toda vez que houver parada cardíaca, concomitantemente haverá o desaparecimento dos
movimentos respiratórios. Se o pulmão para segundos depois o coração para também.
SINTOMAS


Ausência de batimentos cardíacos (encoste o ouvido na região anterior do tórax);



Ausência de pulso (procure na artéria carótida, no pescoço);
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Dilatação da pupila (menina do olho dilatada);



Parada respiratória - Extremidades roxas - Inconsciência.

O QUE FAZER:


Faça massagem cardíaca externa;



Faça respiração boca a boca o mais rápido possível;



Coloque a vítima deitada de costas sobre o solo ou em outra superfície rígida (nunca
sobre colchão ou sofá de molas ou espuma);



Coloque as mãos sobrepostas na parte inferior do esterno (apenas as palmas das
mãos, que ficam próximo do punho);



A seguir, faça pressão com bastante vigor, para que se abaixe o esterno, comprimindo
o coração de encontro à coluna vertebral;



Repita a manobra 60 vezes por minuto, com ritmo e com a mesma compressão;



Combine sempre os movimentos com a respiração artificial;



Procure socorro médico o mais rápido possível, continuando a aplicar o método,
mesmo durante o transporte da vítima.

CUIDADOS


Sempre que combinar a respiração artificial com massagem cardíaca, somente sopre
ar para os pulmões quando a mão do massageado suspender a pressão do tórax;



Em adolescentes, faça pressão com apenas uma das mãos, com cuidado;



Em crianças ou bebês, use apenas os dedos médios e indicador a fim de que não
ocorram fraturas ósseas no esterno ou nas costelas;



Havendo revezamento de socorristas, não se deve alterar o ritmo.

20.11.8. PERDA DE CONSCIÊNCIA (DESMAIO, VERTIGEM)
A perda de consciência pode ser provocada por desmaio, afogamento, asfixia devido a
estrangulamento, envenenamento por medicamentos sedativos ou por produtos químicos,
aspiração de gases venenosos e vapores químicos e por choques elétricos. Desmaio é a perda
repentina da consciência, em consequência de várias situações, inclusive de origem nervosa.
SINAIS E SINTOMAS DE DESMAIO


Suor intenso e frio, náuseas, vômitos, escurecimento da vista, palidez intensa, mãos e
pés frios e amolecimento das pernas.
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O que fazer:



Afrouxe toda a roupa da vítima, cintos e colarinhos e retire os sapatos;



Deite a pessoa de barriga para cima, com a cabeça baixa, sem travesseiro, em lugar
ventilado;



Não podendo deitá-la, sente a pessoa e baixe a sua cabeça até a altura dos joelhos,
que deverão ficar afastados. A seguir, faça pressão para baixo sobre a nuca e peça à
pessoa que force para levantar a cabeça.

20.11.9. PARTO SÚBITO
Na sociedade moderna, com cada vez mais mulheres trabalhando em minas, muitas vezes
distantes dos locais onde se encontram os complexos hospitalares, há de se esperar a
ocorrência de parto súbito.
Como se sabe o parto é um processo natural. Isto ocorrendo, chame um médico ou
providencie transporte da parturiente para um hospital. Existem, todavia, alguns pontos que
devem ser lembrados caso uma pessoa se encontre diante da emergência de um parto e tenha
de prestar auxílio à parturiente por falta de recursos médicos próximos ou de condições para
transportá-la a um hospital.
O QUE FAZER


Deixe a natureza agir. Seja paciente. Espere até que a criança nasça;



Lave bem as mãos. Conserve tudo limpo em torno da parturiente;



Durante o parto, apenas ampare o corpinho da criança que nasce;



Após o nascimento, proteja a criança, evitando contato com locais sujo ou chão frio e
úmido;



Cubra o recém-nascido, mantendo-o aquecido;



Caso o bebê não esteja respirando, limpe rapidamente sua boca e seu nariz. Coloqueo de cabeça para baixo, o que facilitará a saída de secreções. Se não respirar, aplique
a respiração boca a boca, agindo com delicadeza e cuidado;



Ferva uma tesoura ou limpe-a com álcool. Faça o mesmo com um barbante ou linha
grossa;



Amarre o barbante ou a linha grossa em volta do cordão umbilical, cerca de 5 cm do
bebê (mais ou menos quatro dedos), para interromper a circulação sanguínea no
cordão. A seguir, amarre outro barbante em volta do cordão umbilical a cerca de 10
cm do bebê. Entre os dois nós deve haver uma distância de aproximadamente 5 cm;
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Corte o cordão umbilical entre dos dois nós, usando a tesoura limpa;



Mantenha mãe e filho bem agasalhados;



Segure a criança apenas o necessário e com muito cuidado;

ATENÇÃO


Não interfira no processo de parto;



Não lave a película, de cor esbranquiçada que cobre o corpo do recém-nascido. Ela
protege a pele do bebê;



Nenhuma medida deverá ser tomada com relação aos olhos, ouvidos nariz e boca do
bebê. Deixe isto por conta do médico, da parteira ou da enfermeira.



A equipe de saúde da mineração será treinada para enfrentar estas emergências.

20.11.10. QUEIMADURAS
As causas mais comuns de queimadura costumam serem as seguintes:


Líquidos ferventes como água, melado ou leite;



Agentes químicos, como soda cáustica, cal, ácidos e creolina;



Fogo, em chama ou em brasa;



Eletricidade;



Excessiva exposição a raios solares.

O QUE FAZER (QUEIMADURAS DE 1º GRAU, QUE NÃO FORMAM BOLHAS):


Coloque a parte queimada em água fria ou gelada, imediatamente;



Dê um remédio contra dor;



Se a parte queimada não puder ser mergulhada em água, aplique panos molhados em
água fria ou gelada, até parar a dor.

O QUE FAZER (QUEIMADURAS DE 2º GRAU, QUE FORMAM BOLHAS):


Não fure as bolhas, mas se estas se romperem, faça o seguinte: lave o local queimado
com cuidado, usando água limpa, fervida e fria;



Passe vaselina esterilizada sobre a parte queimada e cubra-a com gaze ou pano limpo;



Se a área queimada for grande, faça o seguinte: dê bastante líquido à pessoa com
queimadura e alivie a dor com comprimido analgésico conhecido;



Encaminhe imediatamente a vítima ao médico ou hospital mais próximo.
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O QUE FAZER (QUEIMADURAS DE 3º GRAU, QUE DESTRÓI A PELE, EXPÕE A CARNE E, ÀS VEZES,
OS OSSOS):


Se a roupa da pessoa pegar fogo, utilize um cobertor ou qualquer pano grosso para
abafar as chamas;



Deite a vítima com a cabeça baixa e as pernas elevadas, se possível;



Retire com cuidado os restos das roupas queimadas (se estiverem presas à
queimadura, NÃO TENTE RETIRÁ-LAS, mas recorte ao redor).



Lave a queimadura com cuidado, usando água limpa, fervida e fria e sabão;



Passe vaselina sobre a parte queimada e cubra-a com gaze ou pano limpo;



Dê, se possível, medicação contra a dor, que seja de seu conhecimento;



Dê bastante líquido (chá, água, café, suco de frutas), pela boca, se a vítima estiver
consciente;



Encaminhe-a imediatamente ao médico ou ao hospital mais próximo.

ATENÇÃO
A cura rápida e sem complicações da queimadura, assim como a infecção, está na
dependência de um bom primeiro atendimento. Portanto, jamais ponha graxa, gordura, café,
couro, lama, manteiga, óleo, ervas ou qualquer outra substância na queimadura.
Nunca dê bebida alcoólica à pessoa queimada.
QUEIMADURAS NOS OLHOS:
Trata-se de um caso muito delicado. Essas queimaduras podem ser causadas por ácidos,
vapor, água, cinzas quentes, faíscas de fogo e fogos de artifício, além de chama direta.
O QUE FAZER:


Lave os olhos com bastante água ou, se possível, com soro fisiológico, durante vários
minutos;



Tape o olho com gaze ou pano limpo; encaminhe imediatamente a pessoa a um
médico ou ao hospital mais próximo, com urgência!



Não se espera que venha a ocorrer queimaduras em função do trabalho na mina.
Todavia, deve-se ter extremo cuidado no manejo de combustíveis usados nos veículos
da empresa e naturalmente extremo cuidado na estocagem e manuseio dos explosivos
e acessórios.
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20.11.11. PICADAS DE COBRAS, ARANHAS E ESCORPIÕES.
PICADA DE COBRA
O veneno de cobras pode ser predominantemente neurotóxico (cobra coral) ou
predominantemente citolíticos (cascavel e víboras). As neurotoxinas causam paralisia
respiratória. O veneno citolítico causa destruição dos tecidos, hemólise e destruição do
endotélio dos vasos sanguíneos.
A manifestação do envenenamento por cobra cascavel é predominantemente local, com dor,
vermelhidão, edema, e extravasamento de sangue. Formigamento perioral, gosto metálico,
náuseas, vômitos, hipotensão e coagulopatia podem também ocorrer.
A neurotoxidade causa ptose palpebral, disfagia, diplopia e dificuldade respiratória.
TRATAMENTO
Medidas de emergência:


Imobilizar o paciente e a área picada na posição horizontal;



Transportar o paciente para hospital habilitado para receber o tratamento definitivo;



Não dar bebidas alcoólicas ou estimulantes.



Não aplicar gelo.



Não aplicar torniquete.



Não justifica realizar incisões e sucção, pois o trauma da pele e músculos subjacentes
resultantes, feitas por pessoas não habilitadas, retira uma quantidade mínima de
veneno, não ajudando no prognóstico da doença.

ANTÍDOTO ESPECÍFICO
É dado nos hospitais habilitados, endovenoso.
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PICADAS DE ARANHA E ESCORPIÃO:


A toxina da maioria das aranhas causa apenas dor local, vermelhidão e edema.



A picada da mais venenosa das aranhas (Viúva Negra-Latrodectus mactans) causa dor
muscular generalizada, espasmos musculares e rigidez.



A aranha marrom (Loxosceles reclusa) causa necrose local progressiva, e raras reações
hemolíticas.



A picada da maioria dos escorpiões causa apenas dor forte local. Algumas espécies são
mais tóxicas (Centruróides) e podem causar dores musculares, contraturas e
"solavancos", além de hipertensão arterial, convulsões e edema pulmonar.

PICADA DE VIÚVA NEGRA:


Encaminhar para o hospital habilitado.



A dor pode ser aliviada com analgésicos venosos e relaxantes musculares venosos.



O soro específico pode ser indicado para idosos ou crianças que não responderam às
medidas suportivas.

PICADA DA ARANHA MARROM:


Encaminhar para o hospital habilitado.



Como normalmente progride para extensa necrose local, às vezes é indicada a retirada
cirúrgica precoce do local da picadura. Pode ser tentado também o uso de corticoides.

PICADA DE ESCORPIÃO:
Encaminhar para o hospital habilitado.


Analgésicos. Em alguns casos é indicado o soro específico.

20.11.12. DEFLAGRAÇÃO E ATENDIMENTO DA EMERGÊNCIA
A empresa irá estabelecer locais estratégicos para instalação de alarmes sonoros do tipo
sirene, inclusive de alarme reserva para o caso de falha no funcionamento da sirene principal.
Os alarmes serão ligados a um sistema de geração própria de energia (baterias).
Visando despertar a atenção de todos de forma rápida e precisa no caso de situação de
emergência, serão colocadas placas de advertência nos locais com maior chance de acidentes,
placas de segurança e placas indicativas de rota de fuga, ponto de encontro, área de risco e
etc.
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Além disto, todos os colaboradores e contratados deverão ter conhecimento das rotas de fuga
e saídas de emergência e ser treinados para utilizá-las, caso necessário. Os visitantes
receberão na Portaria, orientações relativas aos procedimentos a serem seguidos numa
situação de emergência, bem como equipamentos de proteção individual.
A emergência poderá ser deflagrada por qualquer empregado da empresa ou de empresas
contratadas, que comunicará a situação à portaria ou ao vigilante responsável no turno, que
por sua vez acionará o alarme iniciando os procedimentos de atendimento à emergência.
O alarme de emergência, quando acionado, indica que a unidade se encontra em situação de
emergência e todos os colaboradores e contratados da área onde ocorreu a situação devem
abandoná-la, exceto os componentes da Brigada de Emergência.
Ao primeiro sinal de alarme o membro da Brigada deverá abandonar seu local de trabalho e
se dirigir para o Ponto de Encontro, utilizando as rotas de fuga pré-estabelecidas.
A escolha da rota de fuga mais adequada será baseada na segurança e no tempo de abandono
da área, garantindo o acesso seguro às áreas fora das instalações da unidade, de forma mais
rápida possível. A rota de fuga não deverá percorrer o local da emergência ou suas
proximidades.
O Ponto de Encontro é o local destinado à concentração de todo o pessoal que foi retirado da
unidade em situação de emergência, bem como dos funcionários de todas as áreas que devem
estar presentes no local.
Os visitantes deverão ser encaminhados ao encarregado da Portaria, que deverá relacioná-los
para checagem da relação de entrada. A checagem deverá ser informada ao coordenador da
Brigada de Emergência.
Os brigadistas deverão, então, seguir para o local da emergência para iniciar o combate sob
orientação do coordenador da Brigada. O acionamento dos membros da Brigada de
Emergência será realizado por telefone ou rádio, ou diretamente ao responsável pelo
acionamento da Brigada, dependendo da unidade onde estiver a ocorrência de emergência.
Confirmado o abandono da área atingida ou de qualquer outra área, o processo deve ocorrer
com ordem, controle e rapidez. As máquinas e outros equipamentos do setor devem ser
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desligados. Deverão ser cumpridas as instruções locais determinadas pelo líder de abandono
de área e seguidas às rotas de fuga estabelecidas.
Após o abandono da área e atendimento à emergência, é decretado o final da mesma, quando
então os brigadistas continuarão com as operações ou partirão para outra missão indicada
pelo coordenador.
A seguir alguns exemplos de placas a serem colocadas na área:

Figura 5: Placas de Advertência e Restrições
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Figura 6: Placas de Segurança

Figura 7: Placas de Direcionamento
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9.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Visto ao impacto ambiental gerado pela supressão de vegetação, e atendendo todas as
premissas e diretrizes da legislação, foi elaborado projeto de compensação baseado nos
estudos de inventário florestal, PUP – plano de utilização pretendida e CAR – foi elaborado
projeto de compensação, que pode ser melhor verificado em anexo ao EIA.
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10. CONCLUSÕES
Em conformidade com a introdução deste documento, este EIA teve o intuito de apresentar
de dissertar sobre o atual e o futuro cenário do local onde se prevê a implantação da Mina da
Conquista.
Reitera-se que o empreendedor, tem intenção de desfrutar do que a natureza proporciona,
mas sempre cauteloso para que o empreendimento se mantenha dentro dos parâmetros
legais, e atendendo todas as diretrizes, de maneira a viabilizar a mineração e
concomitantemente, minimizar, compensar e mitigar os possíveis impactos a serem gerados
pelo empreendimento.
O Projeto se justifica para viabilizar a exploração da operação da Mina da Conquista com a
produção de 300.000 toneladas/ano, durante o final de 2020 até 2027 aproximadamente.
No âmbito da cobertura vegetal, é válido frisar que o projeto da Mina da Conquista, culminará
na intervenção ambiental em uma área de 16 hectares. Entretanto, ciente das prerrogativas
de licenciamento deste projeto, o empreendedor, apresentou projeto de compensação, que
propõe a preservação de uma área dentro do próprio terreno, bem como a recuperação de
algumas áreas degradas, visando o intuito do plano de fechamento de mina, para implantação
de futuro loteamento
As áreas adjacentes do empreendimento, embora contem com fortes ações antrópicas
oriundas das atividades minerárias e de ocupação humana, além do intenso tráfego de
veículos na rodovia MG-346, se mantém sobre zelo do empreendedor.
Diante do exposto e no intuito de viabilizar o empreendimento em todos os quesitos que esse
deve contemplar, foram desenvolvidos estudos ambientais que expõe as condições
ambientais da sua região de inserção, por meio do diagnóstico ambiental, da identificação e
avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação e operação de projeto supra,
orientando para o melhor desenvolvimento dos Planos e Programas Ambientais, visando o
controle, mitigação, monitoramento e compensação ambiental.
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