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INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

Orientações:
Para protocolo da sua solicitação, preencher os campos e anexar os documentos conforme as instruções a seguir.

Para cada documento a ser anexado, gerar um único arquivo digital, com no máximo 50MB. Os arquivos acima de 50MB

(estudos ambientais) deverão ser particionados para atender o limite, de acordo com a divisão indicada neste Formulário.

Antes da inclusão dos arquivos recomenda-se assistir ao vídeo explicativo, ler a sessão de “Perguntas Frequentes” e verificar a

Decisão de Diretoria 247/2017/I, que “dispõe sobre as instruções para protocolização dos documentos digitais dos processos de

licenciamento com avaliação de impacto ambiental no sistema eletrônico e-ambiente”, explicitando principalmente instruções

sobre organização, partição, qualidade e formato dos documentos.

Se identificadas situações em desacordo com a Decisão de Diretoria, o interessado será notificado, por e-mail, a fazer novo

upload de documentos.

Preenchimento do Formulário
Este Formulário contém 12 páginas.

Preencher somente os campos pertinentes à solicitação desejada.

Inserir o documento no campo correspondente. Isso garante o nome correto do documento dentro do seu processo digital.

Não inserir o mesmo documento em mais de um campo do Formulário.

Página 1 - Orientações gerais e preenchimento dos dados cadastrais da solicitação.

Página 2 - Documentos, Manifestações, solicitação de Parecer Técnico, atendimento à Requisição de Informações

Complementares - RIC e Audiência Pública.

Página 3 até Página 7 - Inserção do estudo ambiental a que se refere sua solicitação, existindo como opções o Termo de

Referência, estudos para obtenção da LP (EAS, RAP e EIA), da LI, da LO e sua renovação.

Página 8 - Anexos

Página 9 - Mapas

Página 10 - Mapas

Página 11 - Informações Georreferenciadas

Página 12 - Finalização

ATENÇÃO!
É obrigatória a apresentação de mapas e informações georreferenciadas (shapes e kmz). UM ARQUIVO NÃO SUBSTITUI O

OUTRO.

Serviço Solicitado
LICENÇA PRÉVIA – LP (EIA)

Nome do Empreendimento
MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA.

Tipologia
Mineração

Link para escolha da Tipologia

Municípios

Selecione

Página: 2

http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/tabelas/


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

[CETESB][DIRETORIA I] INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

Nova Campina

Links importantes

Manual de Elaboração de Estudos com AIA

Decisão de Diretoria 247/2017/I

Vídeo: Envio dos documentos digitais

Perguntas Frequentes

DOCUMENTOS E MANIFESTAÇÕES

Orientações:
Para cada Documento e/ou Manifestação deverá ser gerado apenas um arquivo digital. Ou seja, não deverão ser agrupados num

mesmo arquivo digital vários Documentos ou várias Manifestações distintas.

Também, um mesmo Documento e/ou Manifestação não deverá ser particionado por páginas, gerando um arquivo digital para

cada página.

Em todos os casos, poderá ser incluído mais de um Documento e/ou Manifestação sob o mesmo “Título”, como por exemplo,

Certidão da Prefeitura, no caso de haver a manifestação de mais de uma prefeitura no processo.

Inserir o Documento e/ou Manifestação no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário. Somente deverá ser

utilizada a opção “Outros”, caso o documento em questão realmente não conste na lista pré-estabelecida.

Uma vez que o documento foi inserido num campo dessa página do Formulário, NÃO inserir novamente em outro campo, como

por exemplo na página de Anexos.

Anexar - Documentos Gerais

Carta de apresentação

Ficha cadastral
Ficha cadastral.pdf

Tabela Síntese do Licenciamento (Sala de cenários)
Tabela Síntese do Licenciamento (Sala de cenários).xlsx

Link para baixar a tabela

Solicitação de dispensa do pagamento

Boleto
Boleto.PDF

Comprovante de pagamento
Comprovante de pagamento.pdf

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.pdf

Publicação

Publicação no Diário Oficial

Procuração
Procuração.pdf

Página: 3

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/documentos/Manual-DD-217-14.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/12/DD-247-2017-I-Instru%C3%A7%C3%B5es-protocoliza%C3%A7%C3%A3o-documentos-digitais-proc-licenciamento-com-AIA-no-Sistema-Eletr%C3%B4nico-e-ambiente.pdf
https://prisma.ambiente.sp.gov.br/category/videos/
https://prisma.ambiente.sp.gov.br/faq-2/#1503513280598-aa53b640-8ab1
https://e.ambiente.sp.gov.br/ecm-gdoc-retriever-server/gdoc-retriever/content/view/6932038
https://e.ambiente.sp.gov.br/ecm-gdoc-retriever-server/gdoc-retriever/content/view/6932127
http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/tabelas/
https://e.ambiente.sp.gov.br/ecm-gdoc-retriever-server/gdoc-retriever/content/view/6932025
https://e.ambiente.sp.gov.br/ecm-gdoc-retriever-server/gdoc-retriever/content/view/6932026
https://e.ambiente.sp.gov.br/ecm-gdoc-retriever-server/gdoc-retriever/content/view/6932027
https://e.ambiente.sp.gov.br/ecm-gdoc-retriever-server/gdoc-retriever/content/view/6932029


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

[CETESB][DIRETORIA I] INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

Decreto de utilidade pública - DUP

Ata de Reunião

Matrícula do Imóvel
Matrícula do Imóvel.pdf

Imissão na Posse

Contrato de Servidão

Contrato

Declaração

Anexar - Manifestações

Anuência dos proprietários

Certidão ou Exame Técnico da Prefeitura - Protocolo

Certidão da Prefeitura
Certidão da Prefeitura.pdf

Exame Técnico da Prefeitura
Exame Técnico da Prefeitura.pdf

Manifestação ANEEL

Manifestação COMAER - Protocolo

Manifestação COMAER

Manifestação do Comitê de Bacias - CBH

Outorga da ANA

Outorga do DAEE - Protocolo

Outorga do DAEE
Outorga do DAEE.pdf

Manifestação Companhia de Tráfego

Manifestação do CONDEPHAAT - Protocolo

Manifestação do CONDEPHAAT
Manifestação do CONDEPHAAT.pdf

Manifestação Patrimônio Municipal

Manifestação do ANM (DNPM)
Manifestação do ANM (DNPM).pdf

Manifestação FUNAI

Manifestação Fundação Palmares

Manifestação do IBAMA

Manifestação do ICMBio

Manifestação IPHAN - Protocolo

Ficha de Caracterização da Atividade – FCA – IPHAN
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Manifestação IPHAN
Manifestação IPHAN.pdf

Ministério Público

Manifestação - Outros

Solicitação de Parecer Técnico

Relatório de Parecer

Requisição de Informações Complementares - RIC

Atendimento à RIC

Audiência Pública

Audiência Pública - Ata

Audiência Pública - Áudio

Audiência Pública - Vídeo

Audiência Pública - Transcrição

EAS, TERMO DE REFERÊNCIA

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença Prévia com EAS ou Solicitação de Termo de

Referência. Deverão ser preenchidos somente os campos pertinentes à solicitação desejada.

Cada documento digital poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para atender o

limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria da CETESB 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto, conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Estudo Ambiental Simplificado

EAS - Estudo Ambiental Simplificado

Anexar - Termo de Referência

Termo de Referência - TR
Termo de Referência - TR.pdf

RAP
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Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença Prévia com RAP.

Cada documento digital poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para atender o

limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto, conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Relatório Ambiental Preliminar - RAP

RAP - Introdução

RAP - Estudos de Alternativas

RAP - Caracterização do empreendimento

RAP - Áreas de Influência

RAP - Diagnóstico - Meio físico

RAP - Diagnóstico - Meio biótico

RAP - Diagnóstico - Meio socioeconômico

RAP - Avaliação dos Impactos

RAP - Programas Ambientais

RAP - Prognóstico e Conclusões

RAP - Bibliografia e Equipe Técnica

EIA

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença Prévia com EIA/RIMA.

Cada documento digital poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para atender o

limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria da CETESB sobre o tema.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto. Os Mapas de tamanho A2 ou maiores deverão vir separadamente como “Mapas”, a serem

inseridos na Página 10.

Anexar - Estudo de Impacto Ambiental

EIA - Introdução
EIA - Introdução.pdf

EIA - Estudos de Alternativas
EIA - Estudos de Alternativas.pdf

EIA - Caracterização do empreendimento
EIA - Caracterização do empreendimento.pdf
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EIA - Áreas de Influência
EIA - Áreas de Influência.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio físico
EIA - Diagnóstico - Meio físico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio biótico
EIA - Diagnóstico - Meio biótico.pdf

EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico
EIA - Diagnóstico - Meio socioeconômico.pdf

EIA - Avaliação dos Impactos
EIA - Avaliação dos Impactos.pdf

EIA - Programas Ambientais
EIA - Programas Ambientais.pdf

EIA - Prognóstico e Conclusões
EIA - Prognóstico e Conclusões.pdf

EIA - Bibliografia e Equipe Técnica
EIA - Bibliografia e Equipe Técnica.pdf

RIMA
RIMA.pdf

EIA - Shapefile
EIA - Shapefile.rar

EIA - Shapefile.rar

EIA - Shapefile.rar

EIA - KMZ
EIA - KMZ.rar

EIA - KMZ.rar

EIA - KMZ.rar

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença de Instalação – LI, ou do envio do Relatório de

Acompanhamento de Licença de Instalação – LI. Deverão ser preenchidos somente os campos pertinentes à solicitação

desejada.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para

atender o limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria da CETESB 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Relatório de Solicitação de Licença de Instalação

Relatório de Solicitação de LI

Anexar - Relatório de Acompanhamento de LI
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

[CETESB][DIRETORIA I] INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

Relatório de Acompanhamento de LI

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos documentos referentes à Solicitação de Licença de Operação – LO, ou da inclusão dos

documentos do Relatório de Regularização Ambiental – RRA, ou envio da Solicitação de Renovação de Licença Ambiental de

Renovação, ou do envio do Relatório de Acompanhamento de Licença de Operação – LO. Deverão ser preenchidos somente os

campos pertinentes à solicitação desejada.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB. Os arquivos acima de 50 MB deverão ser particionados para

atender o limite, conforme o preenchimento dos campos a seguir e de acordo com Decisão de Diretoria da CETESB 247/2017/I.

As fotos, figuras, croquis, desenhos, fluxogramas etc, além de mapas de tamanho A3 ou menores deverão ser inseridos

diretamente ao longo do texto, conforme Decisão de Diretoria 247/2017/I. Os MAPAS DE TAMANHO A2 OU MAIORES

DEVERÃO VIR SEPARADAMENTE como “Mapas”, a serem inseridos nas Páginas 9 e 10.

Anexar - Relatório de Regularização Ambiental

Relatório de Regularização Ambiental - RRA

Anexar - Solicitação de Licença de Operação

Relatório de Solicitação de LO

Anexar - Solicitação de Renovação de Licença de Operação

Relatório de Solicitação de Renovação de LO

Anexar - Relatório de Acompanhamento de Licença de Operação

Relatório de Acompanhamento de LO

ANEXOS

Orientações:
Para cada Anexo deverá ser gerado apenas um arquivo digital. Ou seja, não deverão ser agrupados num mesmo arquivo digital

vários documentos distintos.

Também, um mesmo documento não deverá ser particionado por páginas, gerando um documento digital por página.

Em todos os casos, poderá ser incluído mais de um arquivo sob o mesmo “título”.

Inserir o Anexo no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário. Somente deverá ser utilizada a opção “Outros”,

caso o Anexo em questão realmente não conste na lista pré-estabelecida.

Se o documento já foi inserido em algum campo da página de Documentos e Manifestações NÃO inserir novamente.

Áreas Contaminadas - Relatório de Avaliação Preliminar

Áreas Contaminadas - Relatório de Investigação Confirmatória
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Áreas Contaminadas - Relatório de Investigação Detalhada

Cronograma

Diagnóstico Espeleológico

Estudo Arqueológico

Estudo de Análise de Risco - EAR

Estudo de Dispersão Atmosférica

Estudo de Estabilidade Geotécnica

Estudo de Ruído e Vibração

Estudo de Tráfego

Laudos Laboratoriais

Legislação Municipal

Lista de Árvores Isoladas

Lista de Espécies de Fauna

Lista de Espécies de Flora

Memória de Cálculo

Memorial Descritivo

Parecer Técnico

Planilha de Cálculo Compensação Ambiental

Plano Básico Ambiental - PBA

Plano de Ação de Emergência - PAE

Plano de Controle de Obras - PCO

Plano de Gerenciamento de Resíduos

Programa de Comunicação Social

Programa de Controle Ambiental - PCA

Programa de Controle Ambiental Operação - PCAO

Programa de Desapropriação e Reassentamento Involuntário

Programa de Educação Ambiental

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR

Programa de Gestão Ambiental - PGA

Programa de Monitoramento da Ictiofauna

Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos

Programa de Monitoramento de Ruídos

Programa de Monitoramento e Resgate de Fauna

Programa de Plantio Compensatório

Programa de Qualidade da Água
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Programa de Qualidade do Ar

Projeto de Drenagem

Projeto de Esgotamento Sanitário

Projeto de Restauração Florestal

Projeto de Terraplenagem

Shape - Metadados

Vídeo

Anexos - Outros

MAPAS - CARACTERIZAÇÃO E MEIO FÍSICO

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos Mapas de tamanho A2 ou maiores referentes à Solicitação desejada.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB.

Inserir o Mapa no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário. Somente deverá ser utilizada a opção “Outros”,

caso o Mapa em questão realmente não conste na lista pré-estabelecida.

ATENÇÃO!
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE MAPAS E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (SHAPES E KMZ). UM

ARQUIVO NÃO SUBSTITUI O OUTRO.

Anexar - Mapas

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Mapa - Áreas e Estruturas de Apoio

Mapa - Áreas de Empréstimo e Disposição

Mapa - Áreas de Influência
Mapa - Áreas de Influência.pdf

Mapa - Áreas de Produção Agrícola

Mapa - Caminhos de Serviço/Acessos

Mapa - Decreto de Utilidade Pública - DUP

Mapa - Delimitação e Traçado do Empreendimento

Mapa - Estudos de Alternativas

Mapa - Faixa de Domínio ou Servidão

Mapa - Layout da Área Recuperada
Mapa - Layout da Área Recuperada.pdf

Mapa - Layout das Instalações e Estruturas Associadas
Mapa - Layout das Instalações e Estruturas Associadas.pdf

Mapa - Layout do Empreendimento na Implantação
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Mapa - Layout do Empreendimento na Operação

Mapa - Limites Patrimoniais

Mapa - Localização do Empreendimento
Mapa - Localização do Empreendimento.pdf

Mapa - Plantas e Cortes

Mapa - Projeto de Drenagem

Mapa - Projeto de Esgotamento Sanitário

Mapa - Projeto Executivo
Mapa - Projeto Executivo.pdf

Mapa - Projeto Executivo.pdf

Mapa - Projeto Executivo.pdf

Mapa - Projeto Executivo.pdf

Mapa - Projeto Executivo.pdf

Mapa - Projeto Executivo.pdf

Mapa - Projeto Executivo.pdf

Mapa - Projeto Funcional

Mapa - Projeto Urbanístico

Mapa - Terraplenagem

MEIO FÍSICO

Mapa - Água Subterrânea (Variação de Nível)

Mapa - Água Subterrânea (Qualidade)

Mapa - Água Superficial (Qualidade)
Mapa - Água Superficial (Qualidade).pdf

Mapa - Áreas Contaminadas

Mapa - Batimetria

Mapa - Cartas de Fragilidade Ambiental
Mapa - Cartas de Fragilidade Ambiental.pdf

Mapa - Cavernas Afetadas

Mapa - Clima

Mapa - Declividade

Mapa - Dispersão dos Poluentes Atmosféricos

Mapa - Emissão de Poluentes

Mapa - Espeleologia
Mapa - Espeleologia.pdf

Mapa - Focos Erosivos e Assoreamento

Mapa - Geofísica

Mapa - Geologia
Mapa - Geologia.pdf
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

[CETESB][DIRETORIA I] INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

Mapa - Geomorfologia
Mapa - Geomorfologia.pdf

Mapa - Geotecnia

Mapa - Hipsometria

Mapa - Medição de Ruído
Mapa - Medição de Ruído.pdf

Mapa - Medição de Vibração
Mapa - Medição de Vibração.pdf

Mapa - Modelagem de Ruído

Mapa - Ocorrência de Fósseis (Paleontologia)

Mapa - Odores

Mapa - Pedologia

Mapa - Planialtimetria

Mapa - Potenciometria

Mapa - Qualidade do Ar

Mapa - Recursos Hídricos (Usos e Feições)

Mapa - Recursos Minerais - ANM (DNPM)
Mapa - Recursos Minerais - ANM (DNPM).pdf

Mapa - Rede de Drenagem

Mapa - Relevo

Mapa - Riscos de Acidentes

Mapa - Susceptibilidade a Processos de Dinâmica Superficial

Mapa - Suscetibilidade à Contaminação do Solo

Mapa - Topografia

MAPAS - MEIOS FÍSICO E SOCIOECONÔMICO

Orientações:
Essa página trata da inclusão dos Mapas de tamanho A2 ou maiores referentes à Solicitação desejada.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB.

Inserir o Mapa no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário. Somente deverá ser utilizada a opção “Outros”,

caso o Mapa em questão realmente não conste na lista pré-estabelecida.

ATENÇÃO!
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE MAPAS E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (SHAPES E KMZ). UM

ARQUIVO NÃO SUBSTITUI O OUTRO.

Anexar - Mapas

MEIO BIÓTICO - VEGETAÇÃO
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

[CETESB][DIRETORIA I] INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

Mapa - Áreas de Proteção da Vegetação (Código Florestal)

Mapa - Árvores Isoladas Suprimidas

Mapa - Cobertura Vegetal da AID

Mapa - Compensação Florestal

Mapa - Fragmentos de Vegetação Suprimidos
Mapa - Fragmentos de Vegetação Suprimidos.pdf

Mapa - Intervenção em APP

Mapa - Parcelas de Amostragem do Inventário Florestal
Mapa - Parcelas de Amostragem do Inventário Florestal.pdf

MEIO BIÓTICO - FAUNA

Mapa - Amostragem de Fauna
Mapa - Amostragem de Fauna.pdf

Mapa - Atropelamento de Fauna

Mapa - Fauna Aquática

Mapa - Fauna Cavernícola

Mapa - Fauna Terrestre

Mapa - Ictiofauna

CONSERVAÇÃO

Mapa - Áreas Protegidas Municipais

Mapa - Pacuera

Mapa - Plano de Conservação de Áreas

Mapa - Unidades de Conservação
Mapa - Unidades de Conservação.pdf

Mapa - Zoneamento Municipal
Mapa - Zoneamento Municipal.pdf

MEIO SOCIOECONÔMICO

Mapa - Arqueologia (Pontos de Prospecção)

Mapa - Arqueologia (Sítios e Vestígios)

Mapa - Atividades Econômicas

Mapa - Benfeitorias Afetadas

Mapa - Comunidades Tradicionais

Mapa - Desapropriação

Mapa - Edificações Impactadas por Vibrações e Recalques

Mapa - Equipamentos Sociais
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

[CETESB][DIRETORIA I] INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

Mapa - Infraestruturas e Serviços Públicos
Mapa - Infraestruturas e Serviços Públicos.pdf

Mapa - Patrimônio Cultural e Natural

Mapa - Propriedades Afetadas

Mapa - Reassentamento

Mapa - Sistema Viário e Infraestruturas
Mapa - Sistema Viário e Infraestruturas.pdf

Mapa - Sistema Viário e Infraestruturas.pdf

Mapa - Uso e Ocupação do Solo na AID
Mapa - Uso e Ocupação do Solo na AID.pdf

Mapa - Uso e Ocupação do Solo na AII

INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS

Orientações:
Essa página trata da inclusão de arquivos no formato shapefile OU kmz referentes às informações vetoriais utilizadas para a

elaboração dos mapas apresentados.

Cada documento digital a ser inserido poderá ter no máximo 50 MB.

Inserir os arquivos no respectivo campo de acordo com o Título deste formulário.

ATENÇÃO!
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE MAPAS E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS (SHAPES E KMZ). UM

ARQUIVO NÃO SUBSTITUI O OUTRO.

Anexar - Arquivos Vetoriais (Informações Georreferenciadas)

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

GEO - Traçado do Empreendimento

GEO - Limites Patrimoniais

GEO - Faixa de Domínio ou Servidão

GEO - Áreas de Empréstimo e Disposição

GEO - AII (Meios Físico e Biótico)

GEO - AII (Meio Socioeconômico)

GEO - AID (Meios Físico e Biótico)

GEO - AID (Meio Socioeconômico)

GEO - ADA

MEIO FÍSICO

GEO - Curvas de Nível

GEO - Batimetria
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[CETESB][DIRETORIA I] INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

GEO - Declividade

GEO - Qualidade do Ar

GEO - Emissão de Poluentes

GEO - Dispersão dos Poluentes Atmosféricos

GEO - Medição de Ruído

GEO - Medição de Vibração

GEO - Modelagem de Ruído

GEO - Suscetibilidade a Processos de Dinâmica Superficial

GEO - Focos Erosivos e de Assoreamento

GEO - Potenciais Edificações a serem Impactadas por Vibrações e Recalques

GEO - Ocorrência de Fósseis

GEO - Mapeamento Espeleológico

GEO - Cavernas Afetadas

GEO - Hidrografia

GEO - Usos e Feições dos Recursos Hídricos

GEO - Modelagem de Qualidade de Água Superficial

GEO - Qualidade de Água Subterrânea

GEO - Mapa Potenciométrico

GEO - Variação do Nível da Água Subterrânea

GEO - Atividades com Potencial de Contaminação do Solo

GEO - Suscetibilidade à Contaminação do Solo

GEO - Áreas Contaminadas

MEIO BIÓTICO - VEGETAÇÃO

GEO - Cobertura Vegetal Existente na AID

GEO - Fragmentos a serem Suprimidos

GEO - Árvores Isoladas a serem Suprimidas

GEO - Árvores Isoladas Existentes na AID

GEO - Áreas de Intervenção em APP

GEO - Áreas de Proteção da Vegetação (Código Florestal)

GEO - Compensação Florestal

MEIO BIÓTICO - FAUNA

GEO - Fauna Cavernícola

GEO - Biota Aquática
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

[CETESB][DIRETORIA I] INCLUIR DOCUMENTOS SOLICITADOS

CONSERVAÇÃO

GEO - Pacuera

GEO - Plano de Conservação de Áreas

GEO - Áreas Protegidas Municipais

MEIO SOCIOECONÔMICO

GEO - Propriedades Existentes na AID

GEO - Propriedades a serem Afetadas

GEO - Benfeitorias a serem Afetadas

GEO - Equipamentos Sociais na AID

GEO - Uso e Ocupação do Solo na AID

GEO - Uso e Ocupação do Solo na ADA

GEO - Uso e Ocupação do Solo na AII

GEO - Infraestruturas Existentes na AID

GEO - Infraestruturas e Serviços Públicos Afetados pelo Empreendimento

GEO - Atividades Econômicas Afetadas pelo Empreendimento

GEO - Bens de Interesse ao Patrimônio Cultural e Natural na AID e Respectivas

Áreas Envoltórias

GEO - Pontos de Prospecção de Arqueologia

GEO - Infraestruturas Viárias Afetadas

GEO - Zoneamentos Municipais

FINALIZAR

Ressaltamos que essa solicitação estará sujeita à complementação de informações ou documentos após análise técnica.

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas acima são verdadeiras.

Caso tenha incluído todos os documentos, clique no botão abaixo para enviar sua solicitação.
Estou ciente que, após clicar em "Enviar Solicitação", não será mais possível anexar nenhum documento no sistema.
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Validação: 

 

01:____ 02:____ 

 

RUA WILSON PONTES, n. 404, JARDIM BRASIL, ITAPEVA/SP, CEP: 18405-170. 

 

TELEFONE: (15) 3521 2699, E-MAIL: projetos@chiaviniesantos.com, SITE: www.chiaviniesantos.com 
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OFÍCIO CS502-19/038.18.42 
 
 
À COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
REFERÊNCIA:  Processo CETESB.050919/2019-88 – Carta de Apresentação 

“Licença Prévia”; Solicita.  
 
 
        

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. inscrita no CNPJ sob o n.º 49.541.550/0001-07, com sede 

no Bairro do Alegre, s/n.º, Bairro do Alegre, Nova Campina/SP, CEP: 18.435-000, vem 

respeitosamente, solicitar a Licença Prévia para ampliação da sua jazida de filito inserida na Poligonal 

ANM 820.530/1984. 

 De maneira a subsidiar a análise, apresenta: 

  Ficha cadastral; 

 Tabela Síntese do licenciamento; 

 Boleto; 

 Comprovante de pagamento; 

 Matrícula do imóvel; 

 Certidão e Manifestação da Prefeitura; 

 Manifestação do IPHAN; 

 Outorga do DAEE; 

 Manifestação do CONDEPHAAT; 

 Manifestação da ANM; 

 EIA – Estudo de Impacto Ambiental; 

 RIMA – Relatório de Impacto Ambiental; 

 Anexos; 
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Validação: 

 

01:____ 02:____ 

 

RUA WILSON PONTES, n. 404, JARDIM BRASIL, ITAPEVA/SP, CEP: 18405-170. 

 

TELEFONE: (15) 3521 2699, E-MAIL: projetos@chiaviniesantos.com, SITE: www.chiaviniesantos.com 

 

 

 

P
á
g
in

a
 2

 /
 2

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 Plantas em Shapefile; 

 Plantas em KMZ; 

 Cartografias associadas. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de 

estima e consideração.  

 

 

 

 

Itapeva/SP, 15 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 
CNPJ n.º 49.541.550/0001-07 
p/p Josué Alves dos Santos 
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Cód.: S1174V12  03/12/2018 

 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FICHA CADASTRAL 

LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS 
 

1. SERVIÇO SOLICITADO  

  AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E  LICENÇA PRÉVIA        EIA/RIMA     RAP     EAS 

INTERVENÇÃO EM APP DE  7,34 ha  (área de supressão    LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

e intervenção)   LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE        ÁRVORES    TERMO DE REFERÊNCIA 

ISOLADAS (nº de árvores)   RENOVAÇÃO        

   OUTROS       

  CONSULTA  PRÉVIA   PARECER TÉCNICO       

Nº PROCESSO:  195 ANO PROCESSO: 2017 

O EMPREENDEDOR POSSUI LIMINAR VIGENTE?         SIM*            NÃO 

*APRESENTAR O COMPROVANTE JUNTO A ESSA FICHA. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
Nome / Razão Social  

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 
Endereço (avenida, rua, estrada etc.)  

SÍTIO OLHO D`ÁGUA 
Bairro Município CEP 

DO ALEGRE NOVA CAMPINA 18435-000 

Fone (DDD) 
(15) 3522 1078 

e-mail institucional da empresa 

contato@mineracaolongavida.com.br 
CNPJ / CPF Contato (nome) 

49.541.550/0001-07 Marcos Monteiro Iglesias 
CPF  RG Data emissão Fone celular (DDD) 

139.030.698-41 25.340.776-X 07/11/2013 (15) 99776 5779 
Atividade/profissão  e-mail 

Sócio Administrador marcos@mineracaolongavida.com.br 
 

3.  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 Nome 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 
Atividade  Tipologia  ( https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/tabelas/) 

Extração e beneficiamento de filito Mineração 
Endereço ( avenida, rua, estrada etc) Investimento 

SÍTIO OLHO D`ÁGUA R$ 1.600.000,00 
Bairro Município(s) CEP 

DO ALEGRE NOVA CAMPINA 18.435-000 

Coordenadas:     Longitude  48°53'41.65" Latitude  24° 7'29.36" 
 

4.  IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA 

 Nome / Razão Social  

CHIAVINI & SANTOS MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

CNPJ / CPF RG Data Emissão 

17.728.648/0001-81 - 06/03/2013  

Endereço ( avenida, rua, estrada etc)  

Rua Aldo Russo, n.º 605 

Bairro Município CEP 

Jardim Brasil Itapeva/SP 18.405-205 

Fone (DDD) Celular (DDD) 

(15) 3521 2699  (015) 99782-0659 

Contato (nome)  e-mail 

Josué Alves dos Santos projetos@chiaviniesantos.com 
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5.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO EM ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

Unidade de 
Conservação 

Em Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável (Estadual/Federal) 

 Sim  Não 
Nome e o Órgão gestor da 
Unidade de Conservação 
      

Em Zona de Amortecimento Unidade de 
Proteção Integral (Estadual/Federal) 

 Sim  Não 
Nome e o Órgão gestor da 
Unidade de Conservação 
      

Patrimônio 
Espeleológico, conforme 
a Resolução CONAMA 
347/2004 

(Cavernas naturais subterrâneas 
existentes na ADA e AID) 

 Sim  Não 
Caracterização sucinta e outras 
observações 
      

 
 
6.  DADOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE SANEAMENTO 

Sistemas de 
Tratamento 

Água Sistema Isolado  Sim  Não 

Descrição sucinta do sistema  

O empreendimento é abastecido por 
sistema de abastecimento público da 
SABESP, e também conta com uma fonte 
de água natural, do tipo cacimba, para a 
qual já foi solicitada a dispensa de outorga, 
nos moldes da Portaria DAEE n.º 1.631, de 
30 de maio de 2017. A água para 
consumo,  é adquirida de empresas 
terceirizadas, em galões de 20 litros. 

Esgotos Sistema Isolado  Sim  Não 

Descrição sucinta do sistema 

 Os esgotos sanitários gerados no 
estabelecimento são destinados a um 
sistema composto por Fossa Séptica e 
Sumidouro, de acordo com as normas NBR 
7229 e NBR 13969 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
Não é empregado o reuso dos efluentes.  

 
7.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO NOS RECURSOS HÍDRICOS 

UGHRI/COMITÊ 
Indicação do Comitê de Bacia Hidrográfica 

UGHRI 14 / Comitê do Alto Paranapanema (CBH-ALPA) 

ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS 
Indicação da Bacia e/ou a Sub-//bacia Hidrográfica 
Bacia do Rio Paranapanema / Sub-bacia do Rio Taquari-Mirim 

 
8.  Pessoas Autorizadas  a acessar o processo digital no e-ambiente (consultas e upload de documentos)e responsáveis 
pelo processo.  

Identificação:  (1) Consultoria    (2) Assessoria    (3) Empreendimento     (4) Outros 

Nome CPF 
RG/ 

Data emissão 
e-mail Cargo Ident. 

Chiavini & Santos CNPJ 
17728648000 
181 

- 
 

      

projetos@chiaviniesantos.com - (1) 

Josué Alves dos 
Santos 

311.849.408-
51      

33.734.662-8 / 
04/08/2003 
 

     

josue.santos@chiaviniesantos.co
m 

Diretor - 
Consultoria 

(1) 

Marcos Monteiro 
Iglesias  

139.030.698-41 25.340.776-X / 
07/11/2013 
 

      

marcos@mineracaolongavida.co
m.br 

Diretor - 
Empreendime
nto 

(3) 

                  
 

      

            ( ) 

                  
 

      

            ( ) 

                  
 

      

            ( ) 

 
9.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO EM: 
Assentamentos Rurais do INCRA e/ou ITESP na 
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) do 
empreendimento 

 Sim  Não 
Órgão responsável pelo assentamento. 

      

Áreas de antigas cavas de mineração  Sim  Não 
Observações 
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Áreas Contaminadas na ÁREA DIRETAMENTE 
AFETADA (ADA) do empreendimento, com base no 
cadastro da CETESB, no site:  
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/  (Acessar o 
Visualizador de Mapas e ativar a camada 
Gerenciamento / Áreas Contaminadas) 
 

 Sim  Não 

Observações 
      

 

10.  DATA DE PREENCHIMENTO DA FICHA : 15/05/2019 
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Empreendimento Mineração Longa Vida
Número do Processo 050919/2019 Fase do licenciamento LICENÇA PRÉVIA

Resp. pelo preenchimento Josué Alves dos Santos Data 7/12/2019
Parâmetro Valor Unidade

Porção/Trecho NA -
Número das poligonais do DNPM 820.530/1984 -
Total de área das poligonais do DNPM 52.10 ha
Bem mineral Filito -
Uso do minério Industrial -

27.93 ha
Volume estimado de minério (Reserva lavrável) 11,628,063.4
Produção mensal 113,425.9

87.2 anos
800.0 m

Profundidade da cava 70.0 m
Nº de painéis de lavra NA -
Tamanho dos painéis de lavra NA ha
Área do(s) bota fora(s) 4.05 ha
Altura do(s) bota fora(s) 35.0 m
Estimativa de material estéril 351,982.7
Estimativa de rejeito NA
Área do(s) pátio(s) de estocagem NA ha

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP

C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7
www.cetesb.sp.gov.br

Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento
Mineração

Área da cava em seu pit final 
m3

m3/mês
Tempo de desenvolvimento das atividades (vida útil)
Cota do pit final

m3

m3
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Parâmetro Valor Unidade
Investimento da obra 1,600,000 R$
Duração da obra 60 meses
Área de intervenção  12.3 ha
Nº de áreas de apoio NA -

Volume de corte NA

Volume de aterro NA

Movimentação de solo NA

Movimentação de rocha NA
Nº de Corpos d'água afetados NA -
Áreas Contaminadas NA -
Supressão de Vegetação Estágio Médio e Avançado 6.47 ha
Supressão de Vegetação Nativa total 7.32 ha
Supressão de cerrado NA ha
Supressão de árvores nativas isoladas NA -
Áreas de Preservação Permanente - APP total NA ha
Espécies de flora 54 -
Espécies de flora ameaçada de extinção 0 -
Plantio Compensatório NA ha
Espécies de mastofauna 9 -
Espécies de avifauna 103 -
Espécies de herpetofauna 29 -
Espécies de fauna terrestre total 141 -
Espécies de ictiofauna NA -
Espécies de fauna endêmicas e/ou ameaçadas de extinção 1 -
Compensação Ambiental 1,712 R$

0 -
Mão de obra da implantação NA -
Mão de obra da operação 23 -
Tráfego gerado na implantação 12 viagens/dia
Tráfego gerado na operação 12 viagens/dia
Número de Propriedades afetadas 1 -
Área total de desapropriação 0.00 ha
Famílias desapropriadas 0 -
Famílias reassentadas 0 -
Nº de equipamentos sociais 0 -
Nº de Infraestruturas afetadas 0 -
Nº de poligonais do DNPM afetadas pelo empreendimento 1 -
Sítios e vestígios (ocorrências) arqueológicos 0 -
Área Impermeabilizada 0.00 ha

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP

C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7
www.cetesb.sp.gov.br

Tabela 2 - Indicadores Ambientais
Mineração

m3

m3

m3

m3

Nº de áreas de relevância cultural (indígenas, quilombolas, tombadas)
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Consumo de água (Uso 'Consultivo' de Água) NA
Consumo de energia (Uso 'Consultivo' de Energia) NA kWh/mês

Geração de efluentes NA
Geração de resíduos NA ton/dia
Emissão de NOx 0 ton/ano
Unidades de Conservação - Proteção Integral NA -
Unidades de Conservação - Uso Sustentável NA -
Áreas Naturais Tombadas NA -
Área de Proteção aos Mananciais NA -
Nº de áreas protegidas NA -
Código da UGRHI 14 -

m3/hora

m3/hora
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PERGUNTAS E INSTRUÇÕES GERAIS

Por que tenho que preencher essas duas Tabelas Síntese?
Para dar subsídios à análise ambiental dos grandes empreendimentos, bem como agilizar o processo de licenciamento

Quando devo preencher essas Tabelas Síntese?
Quando protocolizar qualquer solicitação (Licença, Consulta ou TR) E quando apresentar Informações Complementares

Sou obrigado a ter todas as informações solicitadas?

O que fazer se não tenho a informação?

ATENTE PARA AS UNIDADES DOS PARÂMETROS

Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento Tabela 2 - Indicadores de Impacto Ambiental 

v.03

NÃO, pois há campos que não são aplicáveis à fase do licenciamento, tipo de estudo, empreendimento ou localização

Preencha com as letras "NA" (não aplicável)
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Recibo do Sacado

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

(=) Valor Cobrado(+) Outros acréscimos(+) Mora / Multa(-) Outras deduções(-) Desconto / Abatimentos

483.236 43776491000170 27/08/2019

1897-X / 139678-1 RC

119.385,00
CPF/CNPJ

284452100004832360
QuantidadeEspécie

00190.00009 02844.521001 00483.236170 3 79940011938500

 Interessado/Reclamado/Investigado/Réu na ACP

Autenticação mecânica

Vencimento Valor do DocumentoNúmero do Documento

Nosso NúmeroAgência / Código CedenteCedente

001-9

SacadoCompleto

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER

Cedente

Data do documento

Uso do banco

 Número do Documento

Carteira Espécie

R$

 Espécie  Doc  Aceite  Data do Processamento

 Quantidade  Valor

 Vencimento

 Agência/Codigo Cedente

 Nosso Número

 (=) Valor do Documento

 (-) Desconto / Abatimento

 (+) Mora / Multa

 (=) Valor Cobrado

 Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente )

 Interessado/Reclamado/Investigado/Réu na ACP

Sacado Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

29/05/2019

27/08/2019

29/05/2019

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 1897-X/139678-1

 483.236 RC N

17

Não receber após o vencimento

 0  0,00  119.385,00

17/28445210000483236-8

1. O SISTEMA SÓ RECONHECE PAGAMENTO PELO CÓDIGO DE BARRAS PARA BAIXA DESTE TÍTULO.

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO - DIRIGIR-SE A UMA AGÊNCIA DA CETESB.

28445210000483236

(-) Outras deduções

(+) Outros acréscimos

001-9 00190.00009 02844.521001 00483.236170 3 79940011938500

 CPF/CNPJ

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

43776491000170

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA.

 CPF/CNPJ: (49541550000107)

Página: 27



Página: 28



Página: 29

Marlon
Máquina de escrever
13/04/2018

Marlon
Máquina de escrever
13/04/2018

Marlon
Máquina de escrever
p/p



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230180421338

1. Responsável Técnico

REGINALDO MARCELO SANTOS CHIAVINI
Título Profissional: Engenheiro Florestal, Técnico em Mineração RNP:

Registro: 5062801582-SP

2606118863

Contratante: MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. CPF/CNPJ:49.541.550/0001-07
N°:Sitio Olho D'Água

Complemento:

Cidade: Nova Campina UF:

Bairro: do Alegre

SP CEP: 18435-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Produção técnica 

especializada
Caracterização do Meio 
Físico

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Relatório de Impacto 
Ambiental / RIMA 

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Elaboração de Laudo de 
Caracterização da 
Vegetação

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 06/04/2018
Valor: R$ 9.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua WILSON PONTES N°: 404

Complemento: Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Cidade: Itapeva UF: SP CEP: 18405-170

Data de Início: 06/04/2018

Previsão de Término: 30/12/2019

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

Proprietário: CHIAVINI & SANTOS MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE CPF/CNPJ: 17.728.648/0001-81

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se à elaboração do EIA/RIMA para a atividade de ampliação da jazida de filito, processo ANM 820.530/1984, para a empresa Mineração Longa Vida LTDA, em Nova 
Campina/SP. Estendendo-se ainda para futuras complementações em nome do emitente. 

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2

Página: 30



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:145,15 13/04/2018 145,15 28027230180421338 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. - CPF/CNPJ: 49.541.550/0001-07

REGINALDO MARCELO SANTOS CHIAVINI - CPF: 336.287.998-56

68 - SEESP - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO - SEESP

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Impresso em: 25/04/2018 15:39:15

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230180430100

1. Responsável Técnico

JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
Título Profissional: Técnico em Mineração RNP:

Registro: 5069717140-SP

2615154702

Contratante: MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. CPF/CNPJ:49.541.550/0001-07
N°:Sitio Olho D água 0

Complemento:

Cidade: Nova Campina UF:

Bairro: Bairro do Alegre

SP CEP: 18435-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Coordenação
1 Estudo de viabilidade 

ambiental
Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Estudo de viabilidade 
ambiental

Relatório de Impacto 
Ambiental / RIMA 

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 06/04/2018
Valor: R$ 63.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua WILSON PONTES N°: 404

Complemento: Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Cidade: Itapeva UF: SP CEP: 18405-170

Data de Início: 06/04/2018

Previsão de Término: 30/12/2019

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se à elaboração e coordenação do EIA/RIMA para a atividade de ampliação da jazida de filito, processo DNPM 820.530/1984, para a empresa Mineração Longa 
Vida LTDA., em Nova Campina/SP. Estendendo-se ainda para futuras complementações em nome do emitente.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:218,54 13/04/2018 218,54 28027230180430100 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. - CPF/CNPJ: 49.541.550/0001-07

JOSUÉ ALVES DOS SANTOS - CPF: 311.849.408-51

91 - ITAPEVA - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS  DE 
ITAPEVA - ARESPI

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Impresso em: 28/05/2018 08:04:16

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230180631229

1. Responsável Técnico

OLGA REGINA ARAUJO SOARES
Título Profissional: Engenheira de Minas RNP:

Registro: 5069705488-SP

1412227623

Contratante: Mineração Longa Vida Ltda. CPF/CNPJ:49.541.550/0001-07
N°:Sitio Olho D'água

Complemento:

Cidade: Nova Campina UF:

Bairro: Bairro do Alegre

SP CEP: 18435-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Produção técnica 

especializada
Caracterização do Meio 
Físico

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Relatório de Impacto 
Ambiental / RIMA 

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 06/04/2018
Valor: R$ 6.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição retificadora à 28027230180433846

Endereço:  Rua WILSON PONTES N°: 

Complemento: Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Cidade: Itapeva UF: SP CEP: 18405-170

Data de Início: 06/04/2018

Previsão de Término: 30/12/2019

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

Proprietário: Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente CPF/CNPJ: 17.728.648/0001-81

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se à elaboração do EIA/RIMA para a atividade de ampliação da jazida de filito, processo ANM 820.530/1984, para a empresa Mineração Longa Vida LTDA., em
Nova Campina/SP. Estendendo-se ainda para futuras complementações em nome do emitente.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:0,00 25/05/2018 0,00 28027230180631229 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Mineração Longa Vida Ltda. - CPF/CNPJ: 49.541.550/0001-07

OLGA REGINA ARAUJO SOARES - CPF: 073.266.936-76

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Impresso em: 25/05/2018 10:24:47

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230180433423

1. Responsável Técnico

ROBERTO DE CAMARGO PENTEADO
Título Profissional: Engenheiro Ambiental RNP:

Registro: 5070173021-SP

2617207439

Contratante: Mineração Longa Vida Ltda. CPF/CNPJ:49.541.550/0001-07
N°:Sitio Olho D'Água

Complemento:

Cidade: Nova Campina UF:

Bairro: do Alegre

SP CEP: 18435-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Produção técnica 

especializada
Caracterização do Meio 
Físico

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Elaboração de Laudo de 
Caracterização da 
Vegetação

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Relatório de Impacto 
Ambiental / RIMA 

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 06/04/2018
Valor: R$ 5.500,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua WILSON PONTES N°: 404

Complemento: Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Cidade: Itapeva UF: SP CEP: 18405-170

Data de Início: 06/04/2018

Previsão de Término: 30/12/2019

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

Proprietário: Chiavini & Santos Mineração e Meio Ambiente CPF/CNPJ: 17.728.648/0001-81

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se à elaboração do EIA/RIMA para a atividade de ampliação da jazida de filito, processo DNPM 820.530/1984, para a empresa Mineração Longa Vida LTDA., em 
Nova Campina/SP, estendendo-se ainda para futuras complementações em nome do emitente.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:82,94 13/04/2018 82,94 28027230180433423 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Mineração Longa Vida Ltda. - CPF/CNPJ: 49.541.550/0001-07

ROBERTO DE CAMARGO PENTEADO - CPF: 348.665.578-77

91 - ITAPEVA - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS  DE 
ITAPEVA - ARESPI

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Impresso em: 25/05/2018 08:42:54

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230180433601

1. Responsável Técnico

CIRO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Título Profissional: Técnico em Mineração RNP:

Registro: 5070104627-SP

2616871580

Contratante: Mineração Longa Vida LTDA. CPF/CNPJ:49.541.550/0001-07
N°:Sitio Olho D'água

Complemento:

Cidade: Nova Campina UF:

Bairro: Bairro do Alegre

SP CEP: 18435-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Produção técnica 

especializada
Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Caracterização do Meio 
Físico

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Relatório de Impacto 
Ambiental / RIMA 

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 06/04/2018
Valor: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua WILSON PONTES N°: 404

Complemento: Escritório Chiavini & Santos Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Cidade: Itapeva UF: SP CEP: 18405-170

Data de Início: 06/04/2018

Previsão de Término: 30/12/2019

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

Proprietário: Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente CPF/CNPJ: 17.728.648/0001-81

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se à elaboração do EIA/RIMA para a atividade de ampliação da jazida de filito, processo DNPM 820.530/1984, para a empresa Mineração Longa Vida LTDA., em 
Nova Campina/SP. Estendendo-se ainda para futuras complementações em nome do emitente. 

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:82,94 13/04/2018 82,94 28027230180433601 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Mineração Longa Vida LTDA. - CPF/CNPJ: 49.541.550/0001-07

CIRO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 457.680.558-43

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Impresso em: 25/05/2018 08:53:13

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230180631399

1. Responsável Técnico

MATHEUS FAGUNDES
Título Profissional: Técnico em Mineração RNP:

Registro: 5069938549-SP

2616174065

Contratante: Mineração Longa Vida Ltda. CPF/CNPJ:49.541.550/0001-07
N°:Sitio Olho D'água

Complemento:

Cidade: Nova Campina UF:

Bairro: Bairro do Alegre

SP CEP: 18435-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Produção técnica 

especializada
Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Relatório de Impacto 
Ambiental / RIMA 

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Caracterização do Meio 
Físico

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 06/04/2018
Valor: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição retificadora à 28027230180448580

Endereço:  Rua WILSON PONTES N°: 

Complemento: Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Cidade: Itapeva UF: SP CEP: 18405-170

Data de Início: 06/04/2018

Previsão de Término: 30/12/2019

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

Proprietário: Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente CPF/CNPJ: 17.728.648/0001-81

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se à elaboração do EIA/RIMA para a atividade de ampliação da jazida de filito, processo ANM nº 820.530/1984, para a empresa Mineração Longa Vida Ltda., em
Nova Campina/SP. Estendendo-se ainda para futuras complementações em nome do emitente.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2

Página: 41



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:0,00 25/05/2018 0,00 28027230180631399 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Mineração Longa Vida Ltda. - CPF/CNPJ: 49.541.550/0001-07

MATHEUS FAGUNDES - CPF: 440.206.268-39

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Impresso em: 25/05/2018 10:44:30

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

Página: 42

Marlon
Máquina de escrever
Itapeva                        15                         abril                                 2018
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1-ART Nº:

2018/05223

CONTRATADO
2.Nome: MARLON WASHINGTON DA SILVA 3.Registro no CRBio: 104239/01
4.CPF: 090.840.136-11 5.E-mail: marlon.consultoriaambiental@gmail.com 6.Tel: (31)98633-4767
7.End.: SEBASTIÃO SATIRO 50 8.Compl.:
9.Bairro: CAIEIRAS 10.Cidade: VESPASIANO 11.UF: MG 12.CEP: 33200-000

CONTRATANTE
13.Nome: MINERACAO LONGA VIDA LTDA
14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 49.541.550/0001-07
16.End.: - SÍTIO OLHO D'ÁGUA S/N
17.Compl.: 18.Bairro: BAIRRO DO ALEGRE 19.Cidade: NOVA CAMPINA
20.UF: SP 21.CEP: 18435000 22.E-mail/Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
23.Natureza :   1. Prestação de serviço

  Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços; Realização de consultorias/assessorias técnicas;
Coordenação/orientação de estudos/projetos de pesquisa e/ou outros;

24.Identificação :    FAUNA - LEVANTAMENTO PARA COMPOR ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - SÍTIO OLHO D'ÁGUA.
25.Município de Realização do Trabalho:  NOVA CAMPINA 26.UF: SP
27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR - BIÓLOGOS

29.Área do Conhecimento:  Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária :    ESTA ART REFERE-SE AO LEVANTAMENTO, MANEJO, RESGATE E MONITORAMENTO DE FAUNA NECESSÁRIO À ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA
PARA A ATIVIDADE DE AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO, PROCESSO DNPM 820.530/1984, PARA A EMPRESA MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA., EM NOVA CAMPINA/SP.
ESTENDENDO SE AINDA PARA FUTURAS COMPLEMENTAÇÕES EM NOME DO EMITENTE.
32.Valor: R$ 5.000,00 33.Total de horas: 200 34.Início: AGO/2018 35.Término: DEZ/2020

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:
 

Assinatura do Profi ssional
 

Data:
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos  a devida BAIXA junto aos arquivos desse
CRBio.

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
 

 
Data:    /    /

Assinatura do Profissional  
  

Data:     /    / Assinatura do Profissional 
 

 
Data:    /    /

Assinatura e Carimbo do Contratante
  

Data:     /    / Assinatura e Carimbo do Contratante

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 5091.5405.5405.5718
 
OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br
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Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ:

MARLON WASHINGTON DA SILVA    Registro : 104239   CPF : 090.840.136-11
R SEBASTIÃO SATIRO 50   CAIEIRAS
33200-000    VESPASIANO  MG    

 | 001-9 | 00190.00009 02803.894902 00023.869175 3 76250000004639  
Local de Pagamento

  PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
Vencimento

 23.08.2018  
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

  CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO - CNPJ: 02.366.047/0001-07
  RUA MANOEL DA NÓBREGA,595 CONJUNTO 122 - PARAÍSO - 04001-083 - SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
 1897-X / 85.111-6  

  
Data do Documento

  08.08.2018
Número do Documento

  104239
Espécie Doc

  DS
Aceite

  N
Data do Processamento

  08.08.2018
Nosso Número

 28038949000023869  
  

Uso do Banco
   

Carteira
  17/086

Espécie Moeda
  R$

 

Quantidade
   

Valor
  

(=) Valor do Documento
 R$ 46,39  

  
Instruções ( Texto de responsabilidade do beneficiário )

 

180066 TAXA ART - Eletrônica 46,39

   
   O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

  
  BANCO: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
  

(-) Outras Deduções
   

(+) Mora/Multa
   

(+) Outros Acrécimos
   

(=) Valor Cobrado
   

Autenticação Mecânica 

   

 | 001-9 | 00190.00009 02803.894902 00023.869175 3 76250000004639  
Local de Pagamento

  PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
Vencimento

 23.08.2018  
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

  CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1ª REGIAO - CNPJ: 02.366.047/0001-07
  RUA MANOEL DA NÓBREGA,595 CONJUNTO 122 - PARAÍSO - 04001-083 - SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
 1897-X / 85.111-6  

  
Data do Documento

  08.08.2018
Número do Documento

  104239
Espécie Doc

  DS
Aceite

  N
Data do Processamento

  08.08.2018
Nosso Número

 28038949000023869  
  

Uso do Banco
   

Carteira
  17/086

Espécie Moeda
  R$

 

Quantidade
   

Valor
  

(=) Valor do Documento
 R$ 46,39  

  
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário

 

180066 TAXA ART - Eletrônica 46,39

   
   O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

  
  BANCO: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
  

(-) Outras Deduções
   

(+) Mora/Multa
   

(+) Outros Acrécimos
   

(=) Valor Cobrado
   

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:ART Nº 2018/05223 
 MARLON WASHINGTON DA SILVA    Registro : 104239   CPF : 090.840.136-11

 R SEBASTIÃO SATIRO 50   CAIEIRAS
 33200-000    VESPASIANO  MG    

Autenticação Mecânica 

 Ficha de Compensação
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1-ART Nº:

2018/05226

CONTRATADO
2.Nome: MICHELE MORAES ZANETTE 3.Registro no CRBio: 082420/01-D
4.CPF: 346.410.298-06 5.E-mail: michelemoraeszanette@gmail.com 6.Tel: (15)35212699
7.End.: MARECHAL DEODORO DA FONSECA 542 8.Compl.:
9.Bairro: CENTRO 10.Cidade: BERNARDINO DE CAMPOS 11.UF: SP 12.CEP: 18960-000

CONTRATANTE
13.Nome: MINERACAO LONGA VIDA LTDA
14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 49.541.550/0001-07
16.End.: SÍTIO OLHO D'ÁGUA S/N
17.Compl.: 18.Bairro: BAIRRO DO ALEGRE 19.Cidade: NOVA CAMPINA
20.UF: SP 21.CEP: 18435000 22.E-mail/Site: projetos@chiaviniesantos.com

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
23.Natureza :   1. Prestação de serviço

  Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços; Realização de consultorias/assessorias técnicas;
Emissão de laudos e pareceres;

24.Identificação :    FAUNA - LEVANTAMENTO PARA COMPOR ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - SÍTIO OLHO D'ÁGUA
25.Município de Realização do Trabalho:  NOVA CAMPINA 26.UF: SP
27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR - BIÓLOGOS

29.Área do Conhecimento:  Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária :    ESTA ART REFERE-SE AO LEVANTAMENTO, MANEJO, RESGATE E MONITORAMENTO DE FAUNA NECESSÁRIO À ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA
PARA A ATIVIDADE DE AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO, PROCESSO DNPM 820.530/1984, PARA A EMPRESA MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA., EM NOVA CAMPINA/SP.
ESTENDENDO SE AINDA PARA FUTURAS COMPLEMENTAÇÕES EM NOME DO EMITENTE.
32.Valor: R$ 5.000,00 33.Total de horas: 200 34.Início: AGO/2018 35.Término: DEZ/2020

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:
 

Assinatura do Profissional
 

Data:
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos  a devida BAIXA junto aos arquivos desse
CRBio.

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
 

 
Data:    /    /

Assinatura do Profissional  
  

Data:     /    / Assinatura do Profissional 
 

 
Data:    /    /

Assinatura e Carimbo do Contratante
  

Data:     /    / Assinatura e Carimbo do Contratante

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 1817.1817.2131.2131
 
OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1-ART Nº:

2018/05288

CONTRATADO
2.Nome: CELSO HENRIQUE VARELA RIOS 3.Registro no CRBio: 062678/01

4.CPF: 046.253.206-23 5.E-mail: celsohvrios@gmail.com 6.Tel: (32)3224-5122

7.End.: JOAO GARCIA COURI 104 8.Compl.:

9.Bairro: ELDORADO 10.Cidade: JUIZ DE FORA 11.UF: MG 12.CEP: 36046-150

CONTRATANTE
13.Nome: MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA

14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 49.541.550/0001-07

16.End.: SÍTIO OLHO D'ÁGUA S/N

17.Compl.: 18.Bairro: BAIRRO DO ALEGRE 19.Cidade: NOVA CAMPINA

20.UF: SP 21.CEP: 18435-000 22.E-mail/Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
23.Natureza :   1. Prestação de serviço

  Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços; Realização de consultorias/assessorias técnicas;
Coordenação/orientação de estudos/projetos de pesquisa e/ou outros;

24.Identificação :    FAUNA - LEVANTAMENTO PARA COMPOR ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - SÍTIO OLHO D'ÁGUA
25.Município de Realização do Trabalho:  NOVA CAMPINA 26.UF: SP

27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR - BIÓLOGOS

29.Área do Conhecimento:  Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuação: Meio Ambiente

31.Descrição sumária :    DIAGNÓSTICO DE HERPETOFAUNA PARA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA NECESSÁRIO PARA A AMPLIAÇÃO
DA JAZIDA DE FILITO, PROCESSO DNPM 820.530/1984, PARA A EMPRESA MINERAÇÃO LONGA VIDA, EM NOVA CAMPINA, SP.
32.Valor: R$ 4.198,00 33.Total de horas: 70 34.Início: AGO/2018 35.Término: DEZ/2020

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:
 

Assinatura do Profissional
 

Data:
 

Assinatura e Carimbo do Contratante

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão

pela qual solicitamos  a devida BAIXA junto aos arquivos desse
CRBio.

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
 

 
Data:    /    /

Assinatura do Profissional  
  

Data:     /    / Assinatura do Profissional 
 

 
Data:    /    /

Assinatura e Carimbo do Contratante
  

Data:     /    / Assinatura e Carimbo do Contratante

 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS

NÚMERO DE CONTROLE: 1978.2292.2292.2606
 

OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br
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56 – São Paulo, 127 (178) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 21 de setembro de 2017

dos componentes do colégio eleitoral mencionados nos incisos 
I a III, eleitos para as finalidades do presente processo eleitoral, 
obedecido o disposto nos artigos 234 e 235 do Regimento Geral;

IV - representantes discentes de pós-graduação, em número 
equivalente a cinco por cento do total de componentes do 
colégio eleitoral mencionados nos incisos I a III, escolhidos entre 
os estudantes regularmente matriculados no Programa de Pós-
-graduação do Museu de Zoologia.

§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 
por escrito, à Comissão Eleitoral, até o dia 06-10-2017.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 3º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver 
legalmente afastado de suas funções da Universidade ou não 
puder participar da eleição por motivo justificado não será con-
siderado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto da USP.

§ 4º - O eleitor que não comparecer no primeiro turno e, 
em razão disso, tiver sido substituído pelo suplente, não poderá 
votar no turno subsequente, caso este seja realizado.

§ 5º - Não será privado do direito de votar e ser votado o 
docente que se encontrar em férias ou que, afastado de suas 
funções, com ou sem prejuízo de vencimentos, estiver prestando 
serviços em outro órgão da USP.

III - DA ELEIÇÃO
Artigo 10 - A eleição será realizada em até dois turnos de 

votação, com voto direto e secreto, não sendo permitido o voto 
por procuração.

§ 1º - Cada eleitor terá direito a um voto e poderá votar em 
apenas uma chapa de candidatos.

§ 2º - O primeiro turno será realizado das 9 h às 17 h do dia 
10-10-2017. Caso haja prorrogação das inscrições por até duas 
vezes, as datas das eleições serão divulgadas no sítio eletrônico 
do Museu de Zoologia.

§ 3º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 
no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno, a ser rea-
lizado das 9 h às 17 h do dia 11-10-2017, entre as duas chapas 
mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria 
simples. Caso haja prorrogação das inscrições por até duas 
vezes, as datas das eleições serão divulgadas no sítio eletrônico 
do Museu de Zoologia.

IV - DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 11 - O Sistema de Votação da Universidade de São 

Paulo encaminhará aos eleitores por e-mail, no dia da eleição, 
o endereço eletrônico, o identificador e a senha de acesso pelos 
quais o eleitor poderá exercer seu voto.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral indicará dois servi-
dores técnicos e administrativos para acompanhar a votação.

Artigo 12 - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

V - DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 13 - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pela Comissão Eleitoral, presidida por um docente, que terá dois 
mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do corpo 
docente ou administrativo.

Artigo 14 - A votação convencional, por meio de cédulas, 
será realizada à Avenida Nazaré 481, bairro Ipiranga, São 
Paulo/SP, nos dias e horários mencionados no artigo 10 e seus 
parágrafos, nas mesmas datas constantes no artigo dez e seus 
parágrafos.

Parágrafo único - Antes de votar o eleitor deverá exibir 
prova hábil de identidade e assinar a lista de presença.

Artigo 15 - A votação será realizada por meio de cédula 
oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegí-
veis a Diretor e Vice-Diretor, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Diretor.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará o seu voto.

Artigo 16 - A apuração dos votos terá início imediatamente 
após o término da votação, pela própria mesa receptora de 
votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá 
corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

VI - DOS RESULTADOS
Artigo 17 - A totalização dos votos, tanto da votação ele-

trônica quanto da convencional, será divulgada imediatamente 
após o encerramento das apurações.

Artigo 18 - Serão adotados como critério de desempate das 
chapas, no segundo turno, sucessivamente:

I - a mais alta categoria do candidato a Diretor;
II - a mais alta categoria do candidato a Vice-Diretor;
III - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Diretor;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Diretor.
Artigo 19 - Eventuais recursos quanto ao resultado das elei-

ções deverão ser interpostos eletronicamente pelo e-mail elei-
caodiretormz@usp.br até às 17 horas do dia 16-10-2017. Caso 
as inscrições sejam prorrogadas, os eventuais recursos quanto 
ao resultado das eleições deverão ser interpostos no endereço 
eletrônico acima até às 17 horas do dia seguinte ao da votação.

Artigo 20 - O resultado final da eleição será divulgado no 
sitio eletrônico institucional até às 18 horas do dia 10-10-2017. 
Caso as inscrições sejam prorrogadas os resultados serão divul-
gados até às 18 horas do dia da votação.

§ 1º - Caso haja um segundo turno, o resultado final da 
eleição será divulgado no sitio eletrônico institucional até às 
18 horas do dia 11-10-2017. Caso as inscrições sejam prorro-
gadas os resultados serão divulgados até às 18 horas do dia 
da votação.

Artigo 21 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comis-
são Eleitoral.

 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

 CENTRO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DE SÃO CARLOS
 Comunicado
Extrato da Ata de Julgamento dos Envelopes 2 - “Docu-

mentação”, da Tomada de Preços 001/2017, Processo: 
2017.1.83.84.2

Às 09h do dia 15-09-2017, reuniram-se na Sala de Vídeo 
Conferência do Centro de Tecnologia da Informação de São 
Carlos da Superintendência de Tecnologia da Informação/USP, 
os membros da Comissão de Licitações, designados conforme 
Portaria STI no 006/2017, todos sob a presidência do primeiro, 
para procederem o JULGAMENTO do envelope n? 2 - “DOCU-
MENTAÇÃO”, da Tomada de Preços n? 001/2017, Processo 
2017.1.83.84.2. Conforme constou na segunda Ata de Abertura 
do envelope 2 – Documentação, do dia 11-09-2017, após as ina-
bilitações e abertura da documentação das demais classificadas 
de acordo com o item 10.2 do edital e Lei Estadual 13.121/2008, 
a classificação ficou conforme segue: 1° Lugar: FRAGALLI 
ENGENHARIA EIRELI – EPP com o valor de R$ 129.033,00, 2° 
Lugar: NOVA META CONSTRUTORA LTDA-EPP com o valor de R$ 
134.259,45, 3° Lugar: G&A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP no 
valor de R$ 141.426,48. De acordo com o que consta nas Atas 
das duas sessões de abertura dos envelopes 2 – Documentação, 
foi INABILITADA a empresa INOVAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, por não ter apre-
sentado Registro Cadastral – RC emitido pelo CAUFESP, sendo 

 MUSEU DE ZOOLOGIA

 Comunicado
Edital para Eleição de Diretor e Vice-Diretor do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo.
A Comissão Eleitoral nomeada pela Direção do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo (MZ-USP) para conduzir 
o processo de eleição de Diretor e Vice-Diretor deste Museu, 
composta pelo Prof. Dr. Luís Fábio Silveira, docente do Museu de 
Zoologia (MZ-USP); Profa. Dra. Mônica de Toledo-Piza Ragazzo, 
docente do Instituto de Biociências (IB-USP); Prof. Dr. Antônio 
Domingos Brescovit, pesquisador do Instituto Butantan; Prof. 
Dr. Belmiro Mendes de Castro Filho, docente do Instituto Oce-
anográfico (IO-USP); Profa. Dra. Marta Maria Geraldes Teixeira, 
docente do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-USP), declara 
aberto o referido processo eleitoral, de acordo com as normas 
da Universidade de São Paulo, em especial o disposto no artigo 
46-A de seu Regimento Geral, com as diretrizes e o calendário 
a seguir:

Artigo 1º - A eleição para escolha do Diretor e do Vice-
-Diretor do Museu de Zoologia será realizada na forma de chapa, 
em até dois turnos de votação, por meio de sistema eletrônico, 
podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema de 
votação convencional com cédulas de papel.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
I - DA INSCRIÇÃO
Artigo 2º - A partir da data de publicação deste edital até 

o dia 2 de outubro de 2017 os interessados em se candidatar 
aos cargos referidos no caput do artigo 1º poderão manifestar a 
sua intenção mediante carta dirigida à Comissão Eleitoral, pelo 
endereço eletrônico eleicaodiretormz@usp.br.

Artigo 3º - Por solicitação, os interessados em concorrer 
aos cargos poderão agendar visitas ao Museu de Zoologia, em 
quaisquer das suas dependências, com data e horário marcados 
previamente.

§ 1º - No caso de interessados em compor chapas integra-
das exclusiva ou parcialmente por docentes do Museu de Zoolo-
gia, as visitas e solicitações aqui referidas serão conduzidas por 
um dos docentes do Museu de Zoologia que compuser a chapa.

§ 2º No caso de interessados em compor chapas integradas 
exclusivamente por docentes externos ao Museu, as visitas e 
solicitações aqui referidas serão intermediadas pela Comissão 
Eleitoral, podendo os docentes ser acompanhados por um ou 
mais membros da referida Comissão e/ou por funcionário(s) por 
esta solicitado(s) para este fim à Direção do Museu, asseguran-
do os contatos com os responsáveis pela instituição e por seus 
diferentes serviços.

Artigo 4º - Os candidatos aos cargos de Diretor e Vice-
-Diretor deverão realizar inscrições, em forma de chapa, junto à 
Comissão Eleitoral, através do endereço eletrônico eleicaodire-
tormz@usp.br ou em envelope fechado, endereçado à Comissão 
Eleitoral, entregue na sede do Museu de Zoologia, situado na 
Avenida Nazaré 481, bairro Ipiranga, São Paulo/SP, até às 17 
horas do dia 2 de outubro de 2017, conforme datas indicadas 
nos parágrafos 1º e 2º infra, a depender da hipótese que restar 
caracterizada nos dispositivos mencionados.

§ 1º - Os candidatos às funções de Diretor e Vice-Diretor 
deverão ser Professores Titulares ou Associados 3 da Universi-
dade, que deverão fazer a inscrição prévia de suas candidaturas, 
em forma de chapa, composta cada uma delas por um candi-
dato a Diretor e um candidato a Vice-Diretor, acompanhada do 
programa de gestão a ser implementado. Cada uma das chapas 
deverá conter ao menos um docente do MZ-USP, como candida-
to a Diretor ou a Vice-Diretor.

§ 2º - Caso encerrado o termo inicial de registro de chapas 
sem que haja ao menos duas inscrições, a Comissão Eleitoral 
determinará a prorrogação do prazo de inscrições por mais dez 
dias consecutivos, hipótese em que poderão ser apresentadas 
candidaturas compostas também de Professores Associados 2 
e 1, observado o §13º da Resolução no 7155 (10/Dez/2015). 
Caso encerrado este prazo adicional de inscrições sem que haja 
ao menos duas inscrições, a Comissão Eleitoral determinará a 
prorrogação do prazo de inscrições, pela última vez, por mais 
dez dias consecutivos, hipótese em que poderão ser apresen-
tadas candidaturas compostas exclusivamente por Professores 
Titulares e Associados 3 externos ao Museu de Zoologia.

Artigo 5º - Os docentes que exercerem as funções de Diretor, 
Vice-Diretor, Presidente e Vice-Presidente das Comissões previs-
tas nos incisos IV a VII do artigo 46-A do Regimento Geral, e que 
se inscreverem como candidatos, deverão, a partir do pedido de 
inscrição, desincompatibilizar-se, afastando-se daquelas funções, 
em favor de seus substitutos, até o encerramento do processo 
de eleição.

Artigo 6º - Os candidatos poderão considerar os seguintes 
documentos, na elaboração dos seus programas de gestão:

I - Regimento Interno do Museu de Zoologia;
II - Relatórios anuais mais recentes do Museu de Zoologia;
III - Código de Ética da USP e Código de Ética do Conselho 

Internacional de Museus - ICOM/UNESCO.
Artigo 7º - As inscrições que estiverem de acordo com as 

normas estabelecidas neste Edital, bem como no Regimento 
Geral, serão deferidas pela Comissão Eleitoral.

§ 1º - O quadro das chapas deferidas será divulgado no sitio 
eletrônico do Museu de Zoologia no máximo até às 18 horas 
do dia 2 de outubro de 2017. Caso encerrado o termo inicial 
de registro de chapas sem que haja ao menos duas inscrições, 
a Comissão Eleitoral determinará a prorrogação do prazo de 
inscrições por mais dez dias consecutivos, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também por 
Professores Associados 2 e 1, e cada uma das chapas deverá 
conter ao menos um docente do Museu como candidato a 
Diretor ou a Vice-diretor. Caso encerrado o prazo adicional de 
inscrições sem que haja ao menos duas inscrições, a Comissão 
Eleitoral determinará a prorrogação do prazo de inscrições, 
pela última vez, por mais dez dias consecutivos, hipótese em 
que poderão ser apresentadas candidaturas compostas exclu-
sivamente por Professores Titulares e Associados 3 externos ao 
Museu. Na hipótese de uma segunda ou terceira prorrogação, 
as chapas deferidas serão divulgadas no sítio eletrônico do 
Museu de Zoologia.

§ 2º - Os eventuais recursos deverão ser interpostos ele-
tronicamente, através do e-mail eleicaodiretormz@usp.br no 
máximo até às 17 horas do dia subsequente a divulgação das 
chapas deferidas.

§ 3º - O resultado do julgamento dos recursos pela Comis-
são Eleitoral será divulgado, no sitio eletrônico institucional, no 
máximo até o dia seguinte à interposição de recursos.

Artigo 8º - A Comissão Eleitoral realizará debates públicos 
entre as chapas, divulgando no sítio eletrônico do Museu de 
Zoologia, com ao menos 24 horas de antecedência, o local e o 
horário de sua realização.

II - DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 9º - O Colégio Eleitoral para a escolha do Diretor e 

Vice-Diretor do Museu de Zoologia será composto da seguinte 
maneira:

I - conjunto de docentes do Museu de Zoologia;
II - demais membros do Conselho Deliberativo do Museu 

de Zoologia; diretores e representantes das Congregações no 
Conselho Universitário, das Unidades Afins do Museu de Zoo-
logia, definidas por seu Conselho Deliberativo, a saber: Instituto 
de Biociências (IB-USP), Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-
-USP), Instituto Oceanográfico (IO-USP), Instituto de Geociências 
(IGc-USP) e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ-USP).

III - representantes dos servidores técnicos e administrativos 
do Museu, em número equivalente a cinco por cento do total 

- Cadastro de Captação de Água Superficial 01 - Afluente do 
Rio do Feio - Coord. Geográficas Latitude S 22°38'50'' - Longitu-
de o 44°31'34'' – Volume 4,7m3/dia;

- Cadastro de Captação de Água Superficial 02 - Afluente do 
Rio do Feio - Coord. Geográficas Latitude S 22°38'28'' - Longitu-
de o 44°32’04'' - Volume 4,7m3/dia

- Cadastro de Captação de Água Superficial 03 - Afluente 
do Rio do Feio - Coord. Geográficas Latitude S 22°38'19'' - Lon-
gitude o 44°31’59'' - Volume 4,7m3/dia. Extrato DDO/ BPB n. 
69, de 11-09-2017

 DIRETORIA DA BACIA DO PEIXE-
PARANAPANEMA

 Despacho do Diretor, de 21-8-2017
Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 

e n. 1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE/
BPP/BPPI n. 16445/2017, de 12-07-2017, apresentado por 
ADILSON COSTA, CPF 339.404.178-23 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9410674, Volume 01, declaramos 
dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), 
localizado(s) no município de Taquarivaí, para fins de irrigação, 
conforme abaixo:

- Captação Superficial- Ribeirão da Fazenda São Paulo - 
Coord. Geográficas Latitude S 23º54’12”- Longitude o 48º41’32” 
- Vazão 2,00 m3/dia. Extrato DDO/BPP n. 006, de 31-07-2017.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 
1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento, registrado sob o Protocolo n. DAEE/BPP/
BPPI/17449/2017, de 25-07-2017, apresentado por MINERAÇÃO 
LONGA VIDA LTDA, CPF/CNPJ 49.541.550/0001-07 e do parecer 
técnico contido no Processo DAEE 9410693 Volume 01, declara-
mos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), 
localizado(s) no Bairro do Alegre, município de NOVA CAMPINA, 
para fins de consumo Industrial, Lavagem de Veículos e umecta-
ção de vias conforme abaixo:

- Poço Local 001 DAEE 370-0023 - Aquífero Tubarão - 
Coord. Geográficas Latitude S 24º07’27.611” - Longitude o 
48º53’24.737” - Vazão 14,00. m3/dia. Extrato DDO/BPP n. 037, 
de 11-08-2017.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-6.996, de 19-9-2017

Dispõe sobre redistribuição de cargo de Professor 
Titular

O Reitor da Universidade de São Paulo, e consoante o deli-
berado pela Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão de 
4.9.2017, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – O cargo de Professor Titular 198188, ref. MS-6, 
da PG do QDUSP, fica redistribuído do Departamento de Peda-
gogia do Movimento do Corpo Humano para o Departamento de 
Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano, ambos da Escola 
de Educação Física e Esporte.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 16.1.589.39.7).

Portaria GR-6.997, de 19-9-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do 
artigo 42, I, do Estatuto da Universidade de São Paulo, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º – O emprego público 1135651, Superior 1 A, cria-
do pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR 4785/2010, fica redistribuído da Escola Politécnica para o 
Instituto Oceanográfico.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21.07.2017 
(Proc. USP 09.1.209.43.0).

 Despacho do Vice-Reitor, no Exercício da Reitoria, de 
19-9-2017

Determinando a prorrogação do prazo para a recepção de 
propostas relativas ao Edital de Chamamento Público 2/2017-
RUSP, publicado no D.O. de 22-6-2017, cujo encerramento fica 
fixado em 23-10-2017; Proc. USP 17.1.5046.1.5.

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Portaria MAE-16, de 20-9-2017

Designa os membros da representação dos 
Servidores Técnicos e Administrativos junto ao 
Conselho Deliberativo e junto à Comissão Técnica 
Administrativa do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de São Paulo

A Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia, de acordo 
com o disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - Ficam designados os membros eleitos abaixo 
para representantes dos Servidores Técnicos e Administrativos 
junto ao Conselho Deliberativo e junto à Comissão Técnica 
Administrativa de acordo com a Portaria MAE 11, de 28-07-
2017.

I - Conselho Deliberativo - CD-MAE
- Viviane Wermelinger Guimarães - titular
- Ana Carolina Delgado Vieira - suplente
- Célia Maria Cristina Demartini - titular
- vago (suplente)
II - Comissão Técnica e Administrativa - CTA-MAE
- Ana Carolina Delgado Vieira - titular
- Luciana Cecília Araujo Nascimento - suplente
Artigo 2° - Os mandatos serão de 2 (dois) anos a partir da 

assinatura da presente Portaria nos termos, respectivamente, 
dos Incisos V dos Artigos 11 e 17 do Regimento do Museu de 
Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.

Artigo 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria MAE-17, de 20-9-2017

Designa os membros docentes na Categoria de 
Professor Doutor para a representação junto ao 
Conselho Deliberativo do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de São Paulo

A Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia, de acordo 
com o disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - Ficam designados os membros eleitos abaixo 
para representantes dos Servidores Docentes da Categoria de 
Professor Doutor junto ao Conselho Deliberativo de acordo com 
a Portaria MAE 10, de 26-07-2017.

I - Conselho Deliberativo - CD-MAE
- Ximena Suarez Villagran - titular
- vago (suplente)
Artigo 2° - Os mandatos serão de 2 (dois) anos a partir 

da assinatura da presente Portaria nos termos do Inciso IV do 
Artigo 11 do Regimento do Museu de Arqueologia e Etnologia 
da Universidade de São Paulo.

Artigo 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Despacho do Superintendente, de 20-9-2017
Tornando sem efeito, com fundamento no artigo 11, 

incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do 
Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 
de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 
31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.1.630 e n. 1.631, de 30-05-2017, 
a Publicação do D.O. de 07-09-2017.

Processo DAEE n. 9501863/17 - Volume I - Despacho do 
Diretor da Bacia do Ribeira e Litoral Sul, de 21-08-2017 (Decla-
ração de Dispensa de Outorga)

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 
1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE n. 25927, 
de 04-10-2017, apresentado por HOTEL E RESTAURANTE PANTE-
RÃO LTDA - EPP, CNPJ 01.495.756/0001-26 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9501863/17 Volume I, declaramos 
dispensado de outorga o uso e a interferência, localizado no 
município de Ibiúna, para fins Sanitários, conforme abaixo:

- Barramento (BA1) – Afluente do Rio Bamburral - Coord. 
Geográficas Latitude S 24º33’48” – Longitude o 47º50’55” - 
Volume Captado 374,83 m3;

- Barramento (BA2) - Afluente do Rio Bamburral - Coord. 
Geográficas Latitude S 24º33’49” – Longitude o 47º50’55” 
- Volume Captado 271,21 m3. Extrato DDO/BRB n. 015, de 
24-08-2017.

 Despacho do Superintendente, de 15-9-2017
Revogando:
Portaria, publicada no DO de 22/05/13 Autos 9900907-

prov.009. À vista do Decreto Estadual 41258 de 01/11/96, da 
Portaria DAEE 717 de 12/12/96, e em atendimento à Informação 
Técnica da Diretoria da Bacia do Alto Tietê;

a Portaria DAEE 1608/13 de 22/05/13, que autorizou a 
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo-Viaoeste S/A, 
CNPJ 02.415.408/0001-50, localizada na Rodovia Presidente 
Castelo Branco, Km 41, no município de Santana de Parnaíba, 
pelo prazo de 5(cinco) anos, do uso abaixo relacionado:

Uso – Poço local 001 DAEE-320-0578– Recurso Hídrico 
Aquífero cristalino – coordenadas UTM Km N 7402,43 – E 
259,64 – MC-45 – Vazão 0,75m3/h – Período 2 h/d – d/m todos.

 DIRETORIA DA BACIA DO ALTO TIETÊ E BAIXADA 
SANTISTA

 Despacho da Diretora, de 21-9-2017
Informe de Indeferimento
Referência:
Requerente Ou Usuário: Banco Industrial do Brasil S/A
CNPJ/CPF: 31.895.683/0001-16
Processo DAEE n. 9908943
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1636 de 

30-05-2017, nas Instruções Técnicas DPO correspondentes e na 
informação contida no referido Processo DAEE, fica indeferido o 
seguinte requerimento:

N. Protocolo 2209/15 - 22-07-2015 - Aquifero Fraturado - 
Coord. Geográficas Latitude S 46° 41' 06,564'' - Longitude o 
23° 35' 29,147''. Extrato de Informe de Indeferimento/BPG/n. 
006/17, de 21-09-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO BAIXO TIETÊ

 Despacho do Diretor, de 22-8-2017
Declaração Sobre Viabilidade de Implantação de Empre-

endimento
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, de 

30-05-2017, as declarações e as informações constantes do 
requerimento registrado sob Protocolo DAEE n. 14445 / 2017, 
apresentado por Jardim São Bento Construtora e Incorporadora 
SPE Ltda, CPF/CNPJ 14.798.413/0001-78, na Diretoria da Bacia 
do Baixo Tietê e do parecer técnico contido no Processo DAEE n. 
9706965 Volume 01, declaramos viável a concepção do(s) uso(s) 
e da(s) interferência(s) em recursos hídricos do empreendimento 
que o(s) demanda, localizado no município de Araraquara, 
conforme abaixo:

- Travessia - Córrego Água dos Paiois - Coord. Geográficas 
Latitude S 21º46’8,53” - Longitude o 48º12’38,62” – Extensão 
do trecho 7,00 m - Vazão Instantânea 275.400,00 m3/h. Extrato 
DVI / BBT n. 007, de 04-09-2017.

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, 
de 30-05-2017, as declarações e as informações cons-
tantes do requerimento registrado sob Protocolo DAEE n. 
17868/2017, apresentado por Destilaria Ipanema Ltda, CPF/
CNPJ 27.951.210/0001-11, na Diretoria da Bacia do Baixo Tietê 
e do parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9709156, 
Volume 1, declaramos viável a concepção do(s) uso(s) e da(s) 
interferência(s) em recursos hídricos do empreendimento que 
o(s) demanda, localizado no município de BARBOSA, conforme 
abaixo:

Poço Local 001 DAEE 112-0060 – Aqüifero Adamantina / 
Serra Geral - Coord. Geográficas Latitude S 21º 17’ 8,31” - Lon-
gitude o 50 º 0’ 0,45” - Vazão Instantânea 8 m3/h. Extrato DVI / 
BBT n. 008, de 04-09-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO PARAÍBA E LITORAL 
NORTE

 Despachos do Diretor
De 25-8-2017
Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 

e n. 1.632, de 30-05-2017, as declarações e as informações 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE 
n. 10152/2017, de 28-04-2017, apresentado por Fibria Celulose 
S.A. (Fazenda da Dinda), CPF/CNPJ 60.643.228/0001-21 e do 
parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9606796, declara-
mos dispensada (s) de outorga a(s) interferência(s), localizada(s) 
no município de Jambeiro, conforme abaixo:

- Travessia Aérea TR2 – Afluente “b” do Ribeirão dos Fran-
cos - Coord. Geográficas Latitude S 23°13'04,08'' - Longitude o 
45°40'07,55'' – Acesso. Extrato DDO/BPB n. 050, de 25-08-2017.

De 30-8-2017
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, de 

30-05-2017, as declarações e as informações constantes do 
requerimento, registrado sob os Protocolos DAEE n. 19997/2017 
de 21-08-2017, apresentado por Fibria Celulose S.A. (Fazenda 
Quilombo), CPF/CNPJ 60.643.228/0001-21 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9606944 declaramos dispensada(s) 
de outorga a(s) interferência(s) ou o(s) serviço(s), localizado(s) 
no município de Taubaté, conforme abaixo:

- Desassoreamento - Ribeirão do Quilombo – 023000403 - 
Coord. Geográficas Latitude S Inicial 23º10’28,64” - Longitude 
o Inicial 45º30’01,23” e Coord. Geográficas Latitude S Final 
23º10’27,99” - Longitude o Final 45º29’58,78”-Extensão 100 m. 
Extrato DDO/BPB n. 061, de 30-08-2017.

De 11-9-2017
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 

e n. 1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE 
n. 20066/2017, de 22-08-2017, apresentado por Ingryd Siqueira 
Kaiffmann Marchioni, CPF/CNPJ 301.205.718-89 e do parecer 
técnico contido no Processo DAEE n. 9606948, declaramos 
dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), 
localizado(s) no município de São José do Barreiro, para fins 
rurais, conforme abaixo:
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• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: ESTRADA VICINAL FAUSTINO 
DANIELA DA SILVA (RAPOSO-AMARELA VELHA) KM 60/61 / 
AMAERLA VELHA, ITAÍ - FAZENDA CRUZEIRO DO SUL/ ANTIGA 
COLÔNIA NAZISTA

02 - PROCESSO 74865/2015
• - Interessado: UPPH
• - DATA DO Protocolo: 13-08-2015
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DOM LINO, 27 – CUNHA/

SP
03- PROCESSO 74869/2015
• - Interessado: UPPH
• - DATA DO Protocolo: 13-08-2015
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DOS ESTUDANTES, 

CUNHA/SP
04 - PROCESSO 65396/2011
• - Interessado: ANGELA MENDEZ GARCIA
• - DATA DO Protocolo: 24-10-2014
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA ANTONIO OLIVIO DE ARAUJO, 

S/N, QD. 24A,
05 - PROCESSO 70653/2013
• - Interessado: COORDENADORIA VALÉRIA ROSSI
• - DATA DO Protocolo: 03-12-2013
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: ESTRADA DO CAIPIRA, S/N, 

JARDIM BARRO BRANCO, COTIA/SP
06 - PROCESSO 42845/2001
• - Interessado: ZILDA FRANCISCA PIRES
• - DATA DO Protocolo: 31-01-2002
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCISCO CHAVES S/Nº 

CENTRO - CANANÉIA – SP

 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 Comunicados 
Os processos a seguir listados foram avaliados pelo Setor 

Técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, 
verificando-se que estão Isentos de aprovação. Os projetos exce-
dentes poderão ser retirados em nosso Protocolo, à Rua Mauá 
51, 3º andar, São Paulo, de terças e quintas no horário das 10h 
às 13h e das 14h às 17h, 05 dias úteis após a publicação no D.O.

Comunicado
Processo 80749
Interessado: Mineração Longa Vida
Referente ao imóvel localizado na: Estrada do Bairro do 

Alegre, S/N Km 02 (Sitio Olho D'Agua) - Bairro do Alegre - Nova 
Campina/SP

Considerando que o imóvel em questão, Até O Presente 
Momento, não é tombado pelo Condephaat, não se encontra 
inserido em área tombada ou envoltória de bem tombado e não 
está em estudo de tombamento, as intervenções a serem nele 
realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Esclareça-se 
que a presente informação não isenta o interessado da neces-
sidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e 
federais.

Processo 80834
Interessado: Andre Luiz Guedes Evangelista
Referente ao imóvel localizado na: Estrada Dom José Anto-

nio do Couto, S/N (Num Contrib: 77.0001.0003.0001) - Cajuru 
- São José Dos Campos/SP

Considerando que o imóvel em questão, Até O Presente 
Momento, não é tombado pelo Condephaat, não se encontra 
inserido em área tombada ou envoltória de bem tombado e não 
está em estudo de tombamento, as intervenções a serem nele 
realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Esclareça-se 
que a presente informação não isenta o interessado da neces-
sidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e 
federais.

Processo 80836
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente aos imóveis localizados na: Avenida Comen-

dador Adibo Ares 129 e S/N Lts 01,03,04,05 Qd 51 (cadastro 
municipal 101.437.0002-1, 101.437.003-1, 101.437.0001-3, 
101.437.0004-8, 101.437.0005.6) - Jardim Leonor - São Paulo/SP

Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 
Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80838
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente aos imóveis localizados na: Avenida Morumbi s/n 

– lote 08 Qd 51 (cadastro municipal 101.437.008-0), 2364 lote 
06 Qd 51 e 2412 – Jardim Leonor – São Paulo/SP

Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 
Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80839
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente ao imóvel localizado na: Rua Dr Bruno Rangel 

Pestana 21, s/n Lt 10 Qd 51 (cadastro municipal 101.437.0010-
2) e s/n Lt 09 Qd 51 (cadastro municipal 101.437.0009-9)- Jar-
dim Leonor - São Paulo/SP

Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 
Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80840
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente aos imóveis localizados na: Rua Brunilda, 13, 17 

e 21 - Brooklin Paulista - São Paulo/SP
Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 

Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80841
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente aos imóveis localizados na: Rua Comendador 

Eduardo Saccab 453, 445 e 461 – Brooklin Paulista - São Paulo/
SP

Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 
Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80842

22 – PROCESSO 80923/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1073-2018
• - Interessado: DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 11-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: ANÚNCIO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA GENERAL OLÍMPIO 

DA SILVEIRA/ 332/338 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CASA DE MÁRIO DE ANDRADE
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
23 – PROCESSO 80931/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1064-2018
• - Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 15-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 16-05-2018 (FL. 20)
• - ASSUNTO ATUAL: ANÚNCIO (FL. 03)
• - DETALHE DO Assunto: IDENTIFICAÇÃO VISUAL
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: PRAÇA DA REPUBLICA 53 / 

REPUBLICA / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA / BEM TOM-

BADO
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CAETANO DE CAMPOS
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
24 - PROCESSO 80985/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1149-2018
• - Interessado: PREFEITURA REGIONAL SÉ
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 23-05-2018 (FL. 09)
• - ASSUNTO ATUAL: REMOÇÃO DE ARVORE (FL. 03)
• - DETALHE DO Assunto:
• - PÓS INTERVENÇÃO: SIM
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV. IPIRANGA (CANTEIRO CEN-

TRAL) S/N / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CAETANO DE CAMPOS
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
25 – PROCESSO 80984/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1151-2018
• - Interessado: PREFEITURA REGIONAL SÉ
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 23-05-2018 (FL. 08)
• - ASSUNTO ATUAL: REMOÇÃO DE ARVORE (FL. 03)
• - DETALHE DO Assunto:
• - PÓS INTERVENÇÃO: SIM
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: LARGO GENERAL OSÓRIO S/N 

/ SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: PRÉDIO DO ANTIGO DOPS
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
3.2- PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER 

FAVORÁVEL (ANÁLISE PÓS-INTERVENÇÃO)
3.2.1-ÁREAS ENVOLTÓRIAS
01 – PROCESSO 80897/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1098-2018
• - Interessado: LUCIANA CHIQUINI FORTES
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 08-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: REGULARIZAÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA OSCAR FREIRE 1719 - 

PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA OSWALDO CRUZ
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
02 - PROCESSO 80883/2018
• - Interessado: MURADS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 04-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: REGULARIZÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA VISCONDE DO RIO BRAN-

CO 296 / 300 / CENTRO TAUBATÉ
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: IGREJA DO PILAR E CASA 

OLIVEIRA COSTA
03 – PROCESSO 80678/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1051-2018
• - Interessado: MARCELO PRADO FONSECA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 04-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: REGULARIZAÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA COMENDADOR FRANCO 

(CONFLUENCIA COM R CEL. CAMILO PIRES, 389, 393, 395, 
399A, 399B 401, 401A, 401B, 401C) 176 - CENTRO - ITATIBA / SP

• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: EMEF CEL. JÚLIO CÉSAR
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
04-PROCESSO 80904/2018
• - Interessado: EXPEDITO ELOEL ARENA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 09-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA SETE A (ENTRE RUAS 

TRÊS B E QUATRO B, QUADRA COMPLETADA PELA AV CINCO A) 
S/N / VILA HORTO FLORESTAL

• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: ESTRADA FERROVIÁRIA DE RIO 

CLARO E ANTIGO HORTO FLORESTAL
3.3- PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER DES-

FAVORÁVEL
3.3.1 – NÚCLEO URBANO
01 – PROCESSO 80860/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 970-2018
• - Interessado: CÉLIO VICENTE BELLI
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 03-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 07-05-2018 (FL. 21)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL. 05)
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA JORGE TIBIRIÇA 25 /CEN-

TRO/ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ESTUDO DE TOMBAMENTO
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÚCLEO DE ESPÍRITO SANTO 

DE PINHAL
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: NÃO
3.4- PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM DESTAQUE DA 

DIRETORIA DO GEI
01-PROCESSO 52962/2006
• - Interessado: FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTU-

RA DE UBATUBA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 27-02-2009
• - ASSUNTO ATUAL: ESTUDO DE TOMBAMENTO DA IGREJA 

MATRIZ DE UBATUBA - PARÓQUIA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DONA MARIA ALVES 125 

CENTRO - UBATUBA - SP
3.5– MULTAS
01 - PROCESSO 76054/2016
• - Interessado: UPPH
• - DATA DO Protocolo: 04-03-2016
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA

• - INTEGRA O CONJUNTO: PALACIO DA JUSTIÇA, CAPELA 
DA SANTA LUIZA E EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA 
DAS CLASSES LABORIOSAS.

10 – PROCESSO 80824/2018
• - Interessado: BANHADO AUTO POSTO LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 26-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA SÃO JOSÉ 1127 / 

CENTRO / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: IGREJA SÃO BENEDITO
11 – PROCESSO 80882/2018
• - Interessado: CARINA CÂNDIDA MATIAS DE SÁ
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 04-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA AFONSO DE SIQUEIRA 

287 / VILA JACY
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: ANTIGO SANATÓRIO VICEN-

TINA ARANHA
12 – PROCESSO 80712/2018
• - Interessado: ANA SILVIA DOS SANTOS PINTO PECK
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 09-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DR SOUZA ALVES 771 / 

CENTRO TAUBATÉ
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: CAPELA DO PILAR E CASA 

OLIVEIRA COSTA
13 – PROCESSO 80908/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1072-2018
• - Interessado: TONY MINHOTO REGO
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 09-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DA PADROEIRA 298 - 

CENTRO - JUNDIAÍ / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: SOLAR DO BARÃO DE JUNDIAÍ
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
14 – PROCESSO 80820/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1071-2018
• - Interessado: ALEXANDRE RAPHAEL GONÇALVES
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 25-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA CAPITÃO JOAQUIM 

PINHEIRO DO PRADO 141 - JARDIM LEONIDIA - JACAREÍ / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: SOLAR GOMES LEITÃO
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
15 - PROCESSO 80339/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1075-2018
• - Interessado: FERNANDO CONCEIÇÃO FRANCESCHELLI
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 08-02-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA SENADOR SARIAVA 40 - 

CENTRO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
16 – PROCESSO 80777/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1123-2018
• - Interessado: ZOENIO GARCIA SIQUEIRA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 19-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA ESTRELA DO MAR (ANT. 

AV V3), LT 04/05/ E 06 S/N - JARDIM GUAIUBA - GUARUJÁ / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: MORRO DO PINTO
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
17 – PROCESSO 80981/2018
• - Interessado: DOICESE DE LIMEIRA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: PRAÇÃ BARÃO DE ARARAS 239 

/ CENTRO / ARARAS
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: ANTIGO FORUM DE ARARAS
18 - PROCESSO 80464/2018
• - Interessado: LUCIANA SACAVACINI PICKARDT MOTA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 05-03-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTRE-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA BENJAMIN CONSTANT 

356 / CENTRO / ITU
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: PERÍMETRO EXTERNO QUE 

CONTORNA O CENTRO HISTÓRICO DE ITU.
19 - PROCESSO 79943/2017
• - Interessado: ÓPTICA DO CARMO SP LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 07-12-2017
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA SANTA RITA 1213 / 

CENTRO / ITU
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: CENTRO HISTÓRICO DE ITU
20 – PROCESSO 80936/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1124-2018
• - Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 

PARAITINGA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 14-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: PRAÇA CECÍLIA BILARD MEIRE-

LES S/N - CENTRO - SÃO LUÍS DO PARAITINGA / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CENTRO HISTÓRICO DE SÃO 

LUIZ DO PARAITINGA
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
21 - PROCESSO 80924/2018
• - Interessado: GEOVANA SANCHES TESCH
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 11-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA TIRADENTES 321 / 32 / 

CENTRO/ ARARAS
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: ANTIGO FORUM DE ARARAS

• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA 17-LOTE 29/QUADRA 

14-LOTEAMENTO PARK IMPERIAL S/Nº - MASSAGUAÇU - CARA-
GUATATUBA / SP

• - PROTEÇÃO DO BEM: INSERIDO ÁREA TOMBADA
• - INTEGRA O CONJUNTO: SERRAS DO MAR E DE PARA-

NAPIACABA
07 – PROCESSO 80201/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1156-2018
• - Interessado: RAFAEL DELASCIO BUFARAH
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 19-01-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: OUTRO VEREDA 13, LT 9 QD E 

S/N - PRAIA DO FÉLIX - UBATUBA
• - PROTEÇÃO DO BEM: INSERIDO EM ÁREA TOMBADA
• - INTEGRA O CONJUNTO: SERRAS DO MAR E DE PARA-

NAPIACABA
3.1.4 – ÁREAS ENVOLTÓRIAS
01 – PROCESSO 80907/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1029-2018
• - Interessado: GEMEOS BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 09-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 11-05-2018 (FL. 27)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL. 04)
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA LOPES CHAVES 522 / 

BARRA FUNDA / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CASA DE MÁRIO DE ANDRADE
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
02 – PROCESSO 80830/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1070-2018
• - Interessado: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS 

EDUCACIONAIS LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 02-03-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA BRIGADEIRO LUIS 

ANTONIO 907 / 909 / 917 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CASTELINHO DA BRIGADEIRO
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
03 – PROCESSO 80922/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1059-2018
• - Interessado: ANA LÚCIA PIRES FANGANIELLO
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 11-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 16-05-2018 (FL. 27)
• - ASSUNTO ATUAL: INTERVENÇÃO (FL. 05)
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA OSCAR ABREU SAMPAIO 

315 / TAUTAPÉ / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: SEDE DO SÍTIO DO CAPÃO
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
04 – PROCESSO 80887/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1097-2018
• - Interessado: CLARA ROORDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 07-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA COMANDANTE ISMAEL 

GUILHERME, LT A E B S/N - JARDIM LIZITÂNIA - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: PARQUE DO IBIRAPUERA
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
05 – PROCESSO 80725/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1126-2018
• - Interessado: HERENU + FERRONI ARQUITETOS LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 11-04-2018 (FL.)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: INFORMAR (FL.)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL.)
• - DETALHE DO Assunto:
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA SÃO LUÍS 187 - REPÚ-

BLICA - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
ÁREA ENVOLTÓRIA DE: ED. ESTHER, INSTITUTO DE EDUCA-

ÇÃO CAETANO DE CAMPOS, LARGO DA MEMÓRIA
06 – PROCESSO 80996/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1143-2018
• - Interessado: LUIZ FERNANDO SECALI
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 24-04-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 23-05-2018 (FL. 38)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL. 06)
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA DE FACHADA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA AFONSO BRAZ 351 / ALTOS 

– FUNDOS, VILA NOVA CONCEIÇÃO / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: PARQUE DO IBIRAPUERA
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
07 – PROCESSO 80987/2018
• - Interessado: RAFAEL OSWALDO PICELLI
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDODE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA CONSELHEIRO 

RODRIGUES ALVEZ 1153 / VILA MARIANA
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: INSTITUTO BIOLÓGICO
08 – PROCESSO 80988/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1154-2018
• - Interessado: MZN ARQUITETURA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 31-05-2018 (FL. 29)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL. 04)
• - DETALHE DO Assunto: CONSTRUÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV. DR WANDO HENRIQUE 

CARDIM, LT 11, QD 23 S/N, ITAGUAÇU CANTAREIRA / SÃO 
PAULO / SP

• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: RESERVA ESTADUAL DA CANTA-

REIRA / HORTO FLORESTAL
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
09 – PROCESSO 80958/2018
• - Interessado: VANESSA CIRINO DE OLIVEIRA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 15-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA SILVEIRA MARTINS 86 / 

90 / 92 / SÉ
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 04/06/2018 16:39:13.
Nº de Série do Certificado: 2121938ADB6794C1D4B881C30BF37B9C1D3D2F1A
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MINISTÉRIO DA SAÚDE.
AGÊNCIA NACIONAL .DE VIGILÂNCIA SANITARIA

DIRETORIA-DE ADMINISTRAÇÃO -E .FINANÇAS

]o	 x mo A' cr

A'Diretoria de Administração-e Finanças -DAF - certifica, nesta data, que o

autuado	 -do processo

administrativo n.° 	 , lavrado em 	

juntado aos autos do processo em 	 _ 	 , verificadas as decisões

e os -prazos .recursais, não efetivou -O pagamento da multa ,nd prazo ,previsto, estancie

sujeito às implicações da Resolução da Diretoria Colegiada :n.° 	 , de

	 , em seu Art. 1 .5, § 2°.

Brasília DF, 	

(01'. 'El. a' 16112000)

Art. 2° -Esta Portaria entra em- sigor na data dc sua pu
blicaçám(Cód. 4:00)

-HÉLIO VITOR -RAMOS. FILHO

PORTARIA -N5 207, DE 21 DE JULHO DE 2000

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DE MI-
NAS E ENERGIA, -no uso da compeièficia ,que lhe foi delegada pela
Portaria Ministerial n° 105, de 2 de maio de 2000, expedida com
fundamento no disposto-nos arts. 7° e 43-do--Decreto-lei n° 227, de 28
de fevereiro de 1967,-com redação dada.pela -Lei n" 9.314, de 14 de
noveáibro de 1996,-e-tendo em vista- o-que-consta-do ,proeesso DNPIVI
n° 820192/1999, resolve:

AO: -Outorgar à MINERAÇÃO DE AREIA -PARAÍBA
DO SUL ^LTDA, concessão _para lavrar AREIA, no Município de
Tauhaté, Estado de Silo -Paulo, Mima área de 49;96ha, -deliinitacia por
um acilíguno que tem um vértice á 2.716m; -no rumo verdadeiro de
26°1-2'SW, dwpoisto de Coordenadas Geográficas: Lat. 23°00'42,4"S e
Long. 45°38'33,3"W e os lados a ,partir desse vértice, com os se-
guintes comprimentos e-rumos verdadeiros: 530m-N, 12m-W, 620m,-
N, 440m-E, -1.150m-S, 428m-W.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pú-
blitação.(C6d. 4:00)

,	 HÉLIO- VITOR -RAMOS PILHO

PORTARIA N 5 208, DE 21 DE JULHO DE 2000-

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO -DO MINISTÉRIO DE -MI-
NAS E--ENERGIA, no uso da cempetência que lhe foi delegada pela
Portaria Ministerial n° 105, de 2 -de maio de 2000, expedida com
fundamento ,noalisposto-nos arts. 7° c 43 do Decreto-lei no 227, de 28
de fevereiro' de -1967, -com redaçõo dada pela Lei--n° 9.314, de 14-de
novembro de 1996, e tendo em vista o que consta-do processo 'DNPM
n° 820364/1986, resolve:

Art. -1.° -Outorgar à ITABLOCO MINERAÇÃO LTDA, con-
cessão para lavrar GRANITO, -nos Municípios -de Indaiatisba c Pu-
peva, Estado de São Paulo, numa área de 184,42ha, delimitada por
um : polígono que tem um vértice a 100m, no rumo verdadeiro de
90°00'IsW do ponto de:Coordenadas Geográficas: Lat. 23°05'39;0"S-e
Long. 47°05'54-;6"W e -os -lados a partir desse vértice, -com os se-
guintes comprimentos e rumos- verdadeiros: 266m-N, 290nvE, 704m-
N, 760m-E, 500m-S, 500m-W, 720m-S, 700m-E, 934m-S, 890m-E,
1.654m-N, 300m-E, '1.804m-S, 1.190m-W, 296m-S, 400m-W, 446m-
N, 200m-E, 834m-4\1, 1:000m-W, 350m-N, 50m-W.

Art. 2° 'Esta Perlaria entra em vigor -na- data de sua -pu-
blicação.(Cód 4;00)

HÉLIO VITOR -RAMOS FILHO

PORTARIA Isf2 209, DE 21 DE JULHO DE 2000

O SECRETÁRIO-EXECUTIVODO MINISTÉRIO DE MI-
NAS E ENERGIA, no -uso da competência que lhe foi,-delegada pela
P ortaria n° -105, de 2 de maio de 2900, expedida corri
fundamento-no disposto-nos arts. 7°c 43 do-Decreto-lei n° 227, de 28
de fevereiro de 1967, -com redação dada pela Lei n° 9.314; de 14 de
-novembro de1996, e tendo em' viSta o que consta-do ,processo ONPM
n° 820620/1997; resolve:

Art. 1° Outorgar à -MINERAÇÃO DE AREIA PARAÍBA
DO SUL LTDA, concessão para -lavrar AREIA, no Município de
Taubaté, Estado de São Paulo, punia área de 48;65ha, delimitada por
um polígono que tem um vértice a 1.158M, no rumo verdadeiro de
23°-17'IsW,.do ponto de Coordenadas Geográficas: Lat. 23°00'42,4"S é
-Long. 45°38'33,3W e os lados ti partir desse Vértice, com os se-
guintes comprimentos e rumos verdadeiros: 850m-E, 220ni-S,90rh-
W 120m-S, 160m-W, 1-10m-S, 180m-W, 120m-S, 180nis ,W, 120m-S,
IdOrn-W, 90m-S, 100m-W, 70m-S, 110m-W, 330m-N, 50m-E, 180m-
N, 80m-E, 340m-N.

Art. 29 Esta -Portaria entra em vigor na data. de sua Ni-
iblicação:(C6d. 4.00)

-HÉLIO VITOR-RAMOS

PORTARIA -14 5 no, -DE 21 'DE JULHO DE 2000-

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO -MINISTÉRIO -DE MI-
NAS--E ENERGIA, no -isso da -competência-que lhe foi--delegada pela
Portaria 'Ministerial -n° 405, de 2 dc maiô de 2000, expedida corá
fundamento no-disposto-nos acta. 7°c 43 do -Deeretá-lei n° 227, de 28:
de feVereiro de 1967, com redaçao dada -pela Lei n° 9.314, de 14 de
-novembro-de 1996, e : tendo-em vista-o que-consta-do-processo-DNPM
h° 820193/1999; resolve:

Art. -1° Outorgar à MINERAÇÃO DE AREIA- -PARAÍBA
DO SUL LTDA, concessão para lavrar- AREIA, -no Município de
Taubaté, Estado de 'São-Paulo, mirim álea- de 28;601M, delimitada por
uns pelígono -que tem ,utn- -vértice a 1.7671n; iso fumo Verdadeirb-de
43°16'SVI

'
 dopento 00-Coordenadas Geográficas: Lat. 23°00'42,4"S.e

-Long. 45°38'33 :3"W e os -lados á partir -desse vértice, com -os se-
guintes comprimentos-e rumos verdadeiros: :520m-S, 550m-W, 520m-

550iwE.
Art. 2° Esta- Portaria entra em vigor 'na data de sua pu-

blicação.(Cód. 4.00)

HÉLIO VITOR RAMOS FILHO'

(Empenho 2000NE000059)

Ministério de Minas e Energia

SECRETARIA-EXECUTIVA
PORTARIA b1 5 206, DE 21 DE JULHO DE -2000

0 :SECRETÁRIO rEXECUTI VO -DO MINISTÉRlo DE MI-
NAS E ENERGIA, no uso,da competência mie lhe foi delegada pela
Portaria Ministerial n° 105, de 2 de maio de 2000; expedida 'com

'fundamento-no disposto nos-arts. 7° e 43-do Decreto-lei n°227; de 28 ,
de fevereiro de -1967, coiii redação dada pela Lei -n° 9.314;-de .14 de•
novembro de 1996, e tendo em vista-o-que-consta do processo -DNPM
n° 820530/1984, resolve:

Ari. 1° Outorgar à MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDÀ,
concessão ,para lavrar MITO, no Município de [tapava, 'Estado de
São Paulo, numa área de 52,1011a, -deliinitsida por um polígono que
tens-uso vértice si:674m,-no rumo verdadeiro-de 54°49'SE,-do-pento
Cs-ordenadas Geográficas: 'Lat. 24°0715,4"S e Long. 48°54'12;0"W e
os lados a partir desse vértice, cens os seguintes -comprimentos -e
rumos verdadeiros: 100inE, 150M-N, -100m-E, 150m-N, 100m.E,
150m2N, 100nFE, -150m-N, .200n •E, 150m-S, '150rivE, 207m-S, 4m-
W; 25m-S, -5m-W, 18m JS: 9-1m-W;	 1.00m=W,250iWS, 100in-
W, 200m-S, 1001b-W; 200m-S, 39M-N, 1.00m-N,
-100m-W, 76m-N, -103m-W, 124in-N, ,100m-W, 50m-N, 50m-W, I I m-
N„ 149m-E, 250in-N.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
'PRODUÇÃO MINERAL

'DESPACHOS DO DTRETOR-GERAL
-RELAÇÃO N2 311/2000

Nos termos do parágrafo 3° do artigo 176 da Constituição Federal; e
no USQ de atribuições legais, concedo prévia anuência aos atos de
Cessão-e, consequentemente, autorizo a averbação dos atos de trans-
ferência de Requerimente de Autorização-de Pesquisa:(1.18)
Cedente: LUIZ JOSÉ DAMÁZIO
Cessionário': COMINASMINÉRADORA CONVENTOS S/A, CNPJ:
83.668.814/0001-26
Objeto,dil Cessão:
826.194/94 - Requeria-lento de Autorizaçào de Pesquisa •-• Cas-
tro/PR.
Instrumento da Cessão: -Escritura Pública:de Cessào de Direitos
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MINISTÉRIO DA CULTURA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
Superintendência do IPHAN no Estado de São Paulo 

Av. Angélica, nº 626 - Bairro Santa Cecília - Bairro Santa Cecília, São Paulo. CEP 01228-000 
Telefone: (11) 3826-0744 | Website: www.iphan.gov.br 

  

 
O�cio nº 1709/2018/IPHAN-SP-IPHAN

Ao Senhor
Marcos Monteiro Iglesias
Rua Aldo Russo, 605 – Jardim brasil
CEP: 18405-205 – Itapeva/SP
 
CETESB
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345,
CEP 05459-900 - São Paulo-SP
 
Assunto: Termo de Compromisso do Empreendedor – TCE | APROVADO. Empreendimento: Mineração Longa Vida Ltda.
EPP
 
Referência: Caso responda este, indicar expressamente o Processo nº 01506.002352/2018-17.

  

 

Prezado Senhor,

 

Cumprimentando-o, acusamos o recebimento do Termo de Compromisso do Empreendedor - TCE, o
qual após análise técnica do setor de Licenciamento da Superintendência do IPHAN  São Paulo, foi considerado
suficiente por atender a todos os requisitos do Art. 15 da Instrução Norma�va nº 1/15/IPHAN.

O TCE preenchido, assinado e apresentado a esta Superintendência Regional atesta a ciência e o
compromisso de Vossa Senhoria no que se refere às medidas a serem tomadas em caso de achado de bens
arqueológicos durante as obras, atendendo às exigências legais para a realização de obras classificadas no Nível I.

Face ao exposto, na perspec�va da Salvaguarda do Patrimônio Arqueológico, este IPHAN manifesta-se
favoravelmente à anuência das Licenças solicitadas junto aos órgãos ambientais (LP, LI e LO).

Sendo o que �nhamos a informar no momento, estamos à disposição para os esclarecimentos que se
fizerem necessários.

 

Cordialmente,

 
 
 
 

Maria Cris�na Donadelli Pinto
Superintendente do IPHAN/SP

Documento assinado eletronicamente por Maria Cris�na Donadelli Pinto, Superintendente Subs�tuta do IPHAN-
SP, em 26/07/2018, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade, informando o
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade


código verificador 0616311 e o código CRC 28A3E184.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 01506.002352/2018-17 SEI nº 0616311
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CETESB

PARECER TECNICO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

N° 474/17/IE
Av Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - Sao Paulo - SP

C.N.P.J. n° 43 776.491/0001-70 - Insc.: Est n°109 091.375-118 - Insc. Munic : n° 8.030.313-7
Site: www cetesb.sp.gpy.br Data: 18/12/2017

PROCESSO:
INTERESSADO:

ASSUNTO:

MUNICIPIO:

CETESB 13080/2017-20 (e-ambiente); 195/2017 (SIGAM)
Mineragao Longa Vida Ltda.

Definigao do Termo de Referencia para elaboragao do Estudo de Impacto
Ambiental - EIA e respectivo Relatorio de Impacto Ambiental -RIMA
Nova Campina

I. INTRODUQAO
Trata-se da definigao do Termo de Referencia - TR, visando orientar a elaboragao do Estudo de
Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatorio de Impacto Ambiental - RIMA, da ampliagao da
area de lavra de filito e da area de disposigao de material esteril, no municipio de Nova Campina,
sob responsabilidade da Mineragao Longa Vida Ltda.
A elaboragao deste Parecer Tecnico teve por base os documentos contidos no Processo
supracitado, com destaque para o Termo de Referencia, elaborado pela empresa Chiavini &
Santos Mineragao e Meio Ambiente.

II. CARACTERIZAQAO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento esta localizado no municipio de Nova Campina, no Sitio Olho d’Agua, Bairro
do Alegre, A empresa e detentora dos direitos minerarios para lavra por meio do Processo DNPM
820.530/1984 - Portaria de Lavra n° 206/2000.
Na Tabela 1 a seguir sao apresentadas as caracteristicas do processo DNPM e do projeto de
ampliagao da atividade de extragao de filito.

Tabela 1. Dados do Processo DNPM e do projeto de ampliagao.
Poligonal DNPM 820.530/1984
Titular Mineragao Longa Vida Ltda.

Localidade Nova Campina
Area da poligonal (ha) 51,1
Bem mineral filito
Metodo de Extragao Desmonte mecanico, com o uso de explosivos.
Regime DNPM Concessao de lavra
Area licenciada (ha) 19,15
Area final da cava (ha) 32,47
Reserva mineral lavravel (t) 30.825.000
Produgao mensal (t/mes) 13.700
Vida util (anos) 187,5
Fonte: Dados obtidos do Parecer Tbcnico 089/17/IE, de 20/02/2017, referente ao processo consulta.
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Figura 1. Localizagao da Poligonal DNPM 820.530/1984 em vermelho. Imagem do Google Earth de 05.01.2017.

III. TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORAQAO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA) E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)
O Termo de Referenda tem como objetivo determinar a abrangencia, os procedimentos e os
criterios gerais para a elaboragao do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatorio
de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento ambiental da ampliagao da atividade de
extragao de filito, sob responsabilidade da empresa Mineragao LongaA/ida Ltda. no municipio de
Nova Campina.
Ressalta-se que deverao ser seguidas as instrugoes constantes na Decisao de Diretoria da
CETESB n° 247/2017/1 para protocolo do EIA/RIMA no sistema eletronico e-ambiente.

1. DOCUMENTAQAO ' >

Apresentar os documentos listados a seguir:

• Documentagao de comprovagao do direito de prioridade para extragao mineral para as
substancias de interesse, conforme o Artigo 8° da Decisao de Diretoria da CETESB n°
025/2014/C/I, de 29 de janeiro de 2014.

• Planta de configuragao final da lavra autenticada pelo Departamento Nacional de Produgao
Mineral - DNPM, de acordo com o Artigo 8° da Decisao de Diretoria da CETESB n°
025/2014/C/I.

• Certidoes emitidas pela prefeitura do municipio sede do empreendimento, em atendimento aos
artigos 5° e 10 da Resolugao CONAMA 237/97. Se a prefeitura declarar possuir legislagao
ambiental municipal ou legislagao especifica sobre atividades minerarias em seu territorio,
uma copia da mesma devera ser apresentada em anexo as certidoes. Esses documentos
deverao ser atualizados, isto e, deverao ser expedidos em prazo de validade nao superior a
180 dias da data de apresentagao do EIA/RIMA no protocolo da CETESB.
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• Matricula(s) atualizada(s) do(s) imovel(eis) onde se localiza o empreendimento.

• Comprovante(s) de inscrigao no Sistema de Cadastro Ambiental Rural, caso o imovel do
empreendimento esteja inserido em area rural, ou proposta de preservagao de area verde
conforme a Resolugao SMA n° 31/09, caso a propriedade esteja inserida em area urbana, e
copia de eventuais Termos de Compromisso de Recuperagao Ambiental firmados.

• Outorgas emitidas pelo Departamento de Aguas e Energia Eletrica - DAEE, conforme
Resolugao Conjunta SMA-SERHS 01/2005, para captagoes, langamentos, barramentos e
travessias em corpos hidricos de domfnio Estadual, ou pela Agenda Nacional das Aguas -
ANA, para captagoes, langamentos, barramentos e travessias em corpos hidricos de dominio
Federal, conforme a Resolugao ANA 707/04.

• Manifestagao conclusiva do Instituto Nacional do Patrimonio Historico e Artistico Nacional
sobre os potenciais impactos aos bens' culturais tombados, valorados e registrados, e ao
patrimonio arqueologico, conforme diretrizes estabelecidas na Instrugao Normativa IPHAN n°
001/2015.

• Manifestagao do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimonio Historico, Artistico,
Arqueologico e Turistico do Estado de Sao Paulo, caso o empreendimento esteja inserido em
Areas Naturais Tombadas ou em suas respectivas areas envoltorias, conforme o Artigo 137 do.
Decreto n° 13.426/1979 alterado pelo Decreto n° 48.137/20Q3.

• Anotagoes de Responsabilidade Tecnica - ART do coordenador dos trabalhos de elaboragao
do EIA/RIMA e dos profissionais responsaveis pelos estudos do meio biotico.

• Formulario de Informagoes Cadastrais fornecido pelo Setor de Triagem e Acompanhamento
de Processos - ITAP da CETESB.

2. INTRODUQAO
Descrever de modo geral o empreendimento, destacando o contexto em que se insere (com
Nustragao em carta topografica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE na escala
de 1:50.000 ou maior).
Apresentar uma introdugao sobre o estudo ambiental elaborado, descrevendo o conteudo de cada
capitulo, a organizagao do trabalho e sua estrutura.

3. INFORMAQOES GERAIS

3.1. Objeto do licenciamento
De.screver, resumidamente, o objeto do licenciamento, especificando os itens que caracterizam o
empreendimento, como o nome, as Poligonais DNPM de interesse, as instalagoes e os
equipamentos a serem implantados, informando o porte, area ocupada, extensao e capacidade
instalada total.
Ressalta-se que os dados caracteristicos apresentados neste item serao reproduzidos na
descrigao do empreendimento que constara na licenga ambiental.

3.2. Identificagao do empreendedor e da empresa responsavel pela elaboragao do EIA
Para a identificagao dp empreendedor, deverao ser apresentadas as seguintes informagoes: nome
e razao social; CNPJ; enderego do empreendimento e para correspondencia; representantes
legais e pessoas de contato (nome, CPF, telefone, fax, e-mail).
Para a identificagao - da empresa de consultoria responsavel pela elaboragao do EIA/RIMA
deverao ser apresentadas a razao social, comprovagao de inscrigao no CNPJ, o nome do
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responsavel tecnico, enderego e informagoes para contato, alem de outros aspectos cadastrais da
empresa e da equipe tecnica responsavel pela elaboragao do EIA/RIMA (nomes, enderegos,
telefones, formagao academica, numero de registro nos respectivos conselhos representatives).

- - - ; . i
4. JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO
Neste capitulo deverao ser apresentados os principals argumentos que justifiquem a ampliagao do
empreendimento, devendo ser avaliada a sua importancia no contexto socioeconomico e
ambiental, contemplando a sua relevancia para a economia local, regional e nacional, informando
os principals centros consumidores que serao atendidos pelo empreendimento e a demanda de
mercado. Contextualizar o empreendimento no cenario economico atual e as perspectivas de
crescimento quanto a realizagao do projeto, bem como as consequencias previstas diante da
inviabilidade do mesmo.

5. ESTUDO DE ALTERNATIVAS ,

Neste capitulo devera ser descrito o processo utilizado para a selegao de alternativas locacionais
e tecnologicas, ressaltando as melhores tecnologias de extragao mineral e locacionais para a
disposigao de material esteril e/ou rejeito, estruturas e equipamentos associados, vias para
escoamento de minerio, recuperagao de areas degradadas, justificando os criterios adotados para
a selegao da's mesmas. Citar, sempre que posslvel exemplos de empreendimentos que adotam as
tecnologias selecionadas.
Apresentar planilhas comparativas das interferences ambientais vinculadas a cada alternativa e
para cada meio considerado: flsico, biotico e antropico; indicando, inclusive, a magnitude dos
principals impactos considerados e a consequente justificativa da alternativa selecionada, de
forma a demonstrar a melhor hipotese do ponto de vista ambiental.

5.1. Alternativas tecnologicas
Discutir as tecnologias de lavra atualmente empregadas, priorizando a utilizagao daquela cuja
aplicabilidade minimize a geragao de material esteril, rejeitos e emissao de poluentes e que
obtenha urn melhor aproveitamento das reservas minerals, em consonancia com a Norma
Reguladora de Mineragao - NRM 01 do DNPM.

5.2. Alternativas locacionais
Para as alternativas locacionais das areas de lavra e de apoio da mineragao deverao ser
discutidos os aspectos ambientais, tecnicos e economicos, considerando as restrigoes de uso, tais
como: areas de importancia biologica, terras indigenas, patrimonio arqueologico, areas urbanas,
Areas de Preservagao Permanente, areas prioritarias para a conservagao da biodiversidade, bem
como aspectos relativos a abertura de estradas de acesso etc.

5.3. Alternativa zero
Apresentar urn prognostico sucinto para a situagao de nao ampliagao da cava de extragao de filito.

6. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
Apresentar a relagao das leis incidentes e avaliar a compatibilidade do empreendimento com a
legislagao ambiental nas esferas Municipal, Estadual e Federal. A avaliagao devera considerar os
diplomas legais de protegao socioambiental que restringem ou condicionam o uso do territorio
(delimitagao de areas de preservagao permanente, de protegao aos mananciais, de areas
prioritarias para a conectividade biologica, terras indigenas, unidades de conservagao, bens
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tombados, patrimonio arqueologico, patrimonio espeleologico, etc.), os diplomas de ordenamento
territorial (parcelamento do solo, zoneamentos municipais e regionais e respectivas normas de
uso do solo), e a legislagao ambiental especifica sobre atividades minerarias.

7. COMPATIBILIDADE COM AS POLITICAS SETORIAIS, PLANOS E PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS E PROJETOS COLOCALIZADOS
Discutir, neste capitulo, a compatibilidade do empreendimento proposto com os pianos, projetos e
programas governamentais (Municipal, Estadual e Federal) e projetos privados existentes,
previstos ou em andamento na area de influencia abrangida pelo estudo, indicando: a) a
ocorrencia de eventuais conflitos e alternativas para soluciona-los, se possivel; b) a contribuigao
sinergica dos mesmos na instalagao e operagao do empreendimento; c) a fase de licenciamento
ambiental em que se encontram tais projetos e d) as perspectivas temporais para execugao dos
mesmos.

8. CARACTERIZAQAO DO EMPREENDIMENTO
Neste capitulo devera ser apresentada a descrigao tecnica do empreendimento, considerando a
area final da cava, a disposigao das areas de apoio e beneficiamento, de modo a permitir o
entendimento de suas implicagoes ambientais nas fases de ampliagao, operagao e desativagao.
Ressalta-se que a caracterizagao do empreendimento devera contemplar as situagoes atual
(quando aplicavel) e futura do empreendimento, com as devidas comparagoes dos dados
apresentados, a partir de tabelas e/ou textos, de forma a demonstrar as alteragoes a serem
efetuadas com a ampliagao do empreendimento.

8.1. Historico do licenciamento e passivos ambientais
Devera ser apresentado um historico das intervengoes ja realizadas, obtengao das autorizagoes
do DNPM e do licenciamento ambiental, das agoes de conformidade legal, existencia de multas ou
sangoes (anexando-as quando existentes).
Apresentar copia das licengas ambientais vigentes e dos termos de compromisso assinados pelo
empreendedor.
No caso de existencia de Autos de Infragao Ambiental - AlAs e Termos de Compromisso,
apresentar a motivagao do Auto e as medidas de regularizagao e recuperagao ambiental
implantadas.

8.2. Obras de ampliagao do empreendimento
Descrever as atividades e obras necessarias para ampliagao da cava, desde a etapa de
planejamento ate a fase operacional, com respectivo cronograma de execugao. Considerar a
demanda de mao-de-obra local e de outras regioes, necessidade de alojamentos, movimentagao
de terra, transporte e recepgao de cargas e infraestrutura do canteiro de obras. Caracterizar os
residuos solidos gerados (Norma NBR ABNT 10.004/04) e a gestao dos residuos para a fase de
obras (Resolugoes CONAMA 307/02 e atualizagoes).
Apresentar tabela resumo contendo, no minimo, as seguintes informagoes sobre as
caracteristicas das obras a serem executadas. Ressalta-se que quando a informagao solicitada
nao for pertinente ao empreendimento em questao, o campo devera ser preenchido como “NA”
(nao se aplica).

Caracteristicas das obras
Parametro Valor Unidade

Estimativa de corte (m3)
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Estimativa de aterro (m3)

Movimentagao de solo (m3)

Supressao de vegetagao nativa ha
Supressao de arvores isoladas n° de individuos
Mobilizagao de mao de obra n° de trabalhadores
Criagao de novos acessos km
Trafego gerado pela obra Viagens/dia
DuragSo da obra meses
Investimento R$

8.3. Descrigao da operagao do empreendimento
Apresentar a descrigao dos processos de extragao e beneficiamento do minerio, contendo, no
minimo: ,

• Descrigao das atividades a serem desenvolvidas no local, metod.o de lavra e equipamentos
riecessarios para a operagao do empreendimento. Incluir estimativa de consumo de energia
eletrica, agua, combustlveis, explosivos, dentre outros.

• Planejamento de lavra, informando dimensoes da cava (tamanho e profundidade) por fase de
lavra, alem de estimativa de numero de bancadas, altura de taludes, largura das bermas e
demais dados geometricos.

• Descrigao das estruturas previstas relacionadas a lavra (disposigao do solo organico,
depositos de esteril, sistema de drenagem e demais estruturas de apoio), incluindo o projeto
do deposito de esteril que demonstre o atendimento a Norma NRM 19 do DNPM - Disposigao
de Esteril, Rejeitos e Prddutos e Norma NBR 13.029/06 - Elaboragao e apresentagao de
projeto de disposigao de esteril em pilha.

• Descrigao das atividades e etapas do beneficiamento do minerio, informando inclusive a
escala de produgao por fase de lavra.

Visando a orqanizacao e compilacao das informacoes ambientais relacionadas com o
licenciamento em curso, apresentar em versao digital editavel as tabelas sintese para
empreendimentos minerarios (caracterizacao do empreendimento e indicadores de impacto
ambiental). disponiveis na paqina http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/tabelas/. Para o
preenchimento da tabelas, verificar as instrucoes indicadas na paqina citada acima.
Com relagao a cava, apresentar, no corpo do EIA, uma tabela resumo contendo, no minimo, as
seguintes informagoes sobre as caracteristicas do piano de desenvolvimento da lavra. Ressalta-se
que quando a informagao solicitada nao for pertinente ao empreendimento em questao, o campo
devera ser preenchido como “NA” (nao se aplica).

Parametro Situagao atual Situagao futura Unidade

Numero das poligonais do DNPM -

Total de area das poligonais do DNPM ha

Bern mineral -

Uso do min&rio -

Area da cava em seu pit final • ha

Volume estimado de minerio (Reserva lavravel) m3
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Area do(s) patio(s) de estocagem de minerio ha
Produgao mensal m3/mes
Tempo de desenvolvimento das atividades (vida util) anos
Cota do pit final m
Profundidade da cava 1 m
N9 de paineis de lavra -

Tamanho dos paineis de lavra ha
Bancadas n9 de bancadas
Altura dos taludes m
Largura das bermas m
Area do deposito de esteril ha
Altura do deposito de esteril m
Estimativa de volume de material esteril m3

Estimativa de volume de solo organico m3

Estimativa de rejeito . m3

Supressao de vegetagao nativa ha
Corpos d'agua afetados n9 de corpos d'agua

Demanda de mao de obra n9 de pessoas
Trafego para escoamento do minerio (ida e volta) viagens/dia
Investimento total R$

8.3.1. Reservas geologicas e caracteristicas do minerio
Apresentar descrigao da jazida, ilustrada com plantas e perfis, constando os dados geologicos, a
sintese dos trabalhos de pesquisa executados e seus resultados, caracteristicas do minerio e
reservas cubadas (rriedida e inferida) em conformidade com o Plano de Aproveitamento
Economico - PAE aprovado pelo DNPM.
Destacar os corpos de interesse para lavra, justificando a escolha. Para os corpos de interesse,
apresentar estimativa dos volumes de minerio, esteril e rejeito correspondentes, com a relagao
esteril/minerio prevista.

8.3.2. Residuos solidos e efluentes liquidos
Apresentar tabela contendo estimativa de todos os residuos solidos a serem gerados na fase de
operagao da mineragao, bem como a codificagao estabelecida na Norma ABNT NBR 10.004/04 e
os codigos de armazenamento e de tratamento, reutilizagao/reciclagem/recuperagao ou
disposigao final dos residuos de acordo com a Resolugao CONAMA n°. 313/02 e atualizagoes.
Apresentar os sistemas de tratamento de efluentes implantados e informar a eficiencia do
processo, bem como avaliar a capacidade de tratamento dos mesmos em relagao ao volume de
efluente a ser gerado para a situagao futura.
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8.3.3. Emissoes atmosfericas, niveis de ruido e vibragoes continuas e niveis de pressao
acustica e velocidade de vibragao de particula resultante
Descrever e quantificar as principals fontes de emissoes atmosfericas decorrentes da operagao do
empreendimento (extragao, beneficiamento e e'stocagem de minerio e esteril, trafego viario, etc.).
Caracterizar os sistemas de controle de emissoes atmosfericas previstos para o empreendimento.
Descrever e quantificar as principals fontes fixas de emissao de niveis de ruido e vibragoes
continuas como: perfuragao, carregamento e descarregamento de minerio, transporte,
beneficiamento, estocagem, maquinas, equipamentos, etc. e identificar o tipo de desmonte de
rocha (se hidraulico, expansivo ou com explosivo), previsto para ser utilizado no local e as
medidas de gestao e controle das rriesmas para atender os padroes legais estabelecidos.

8.3.4. Uso de recursos hidricos
Deverao ser apresentados dados das captagoes superficial e subterraneas e langamentos
superficial (se aplicavel) para as unidades do empreendimento e o bombeamento de aguas
pluviais da cava.
Caracterizar o sistema de drenagem atual e futuro das areas de extragSo mineral e de deposito de
esteril, incluindo bacias de retengao de sedimentos, e informar os pontos de langamento na
drenagem natural.

8.3.5. Sistema viario
Caracterizar o sistema viario a ser utilizadp e informar o numero de viagens diarias para o
transporte de minerio, esteril, insumos, produtos, funcionarios, etc., contemplando todas as vias
que serao utilizadas (internas e externas, existentes e planejadas) para o escoamento do bem
mineral.

8.4. Investimentos, cronograma e mao de obra
Apresentar quadro resumo contendo os principals itens que compoem os investimentos previstos
e o cronograma fisico-financeiro de execugao das atividades para a mineragao.
Informar o numero total de funcionarios -na situagao atual e futura, necessarios para todas as
atividades do empreendimento (atividades de apoio), diferenciando os funcionarios proprios e
terceirizados e indicando os respectivos cargos/fungoes, tais como operagao da lavra,
beneficiamento, administrative, oficinas, transporte, dentre outras.

9. AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO
O EIA/RIMA deve definir os limites da area geografica a ser afetada diretamente pelo
empreendimento e das areas que sofrerao influencia, direta ou indireta de acordo com o Inciso III
do Artigo 5° da Resolugao CONAMA 01/86.
Para a definigao das areas de influencia deverao ser considerados parametros como bacia
hidrografica, uso e ocupagao do solo, ecossistemas predominantes, populagao e indicadores mais
relevantes para a conservagao da biodiversidade encontrada na regiao, onde devem ser
desenvolvidos os estudos ambientais. Justificar a delimitagao das areas estudadas, discorrendo
de forma geral sobre as condigoes fisiograficas, ecologicas e de ocupagao populacional,
considerando a incidencia dos impactos.
Para o desenvolvimento do EIA/RIMA deste tipo de empreendimento serao admitidas as seguintes
unidades de analise:
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9.1. Area de Influencia Indireta (All)
Para os meios fisico e biotico: considerar as sub-bacias hidrograficas abrangidas pela AID do
empreendimento.
Para o meio antropico: considerar o municipio onde esta instalado o empreendimento, bem como
os municipios fornecedores de mao-de-obra ou localizados em areas onde havera aumento do
trafego de veiculos devido ao transporte do bem mineral.

9.2. Area de Influencia Direta (AID)
Para os meios fisico e biotico: recomenda-se considerar urn raio de cerca de 3 km do entorno do
empreendimento. Ressalta-se que, a sua delimitagao deve ser definida em . fungao das
caracteristicas fisicas, bioticas e antropicas dos sistemas a serem afetados e das caracteristicas
do empreendimento. A escala de trabalho preferencial e de 1:10.000 a 1:20.000.
Para o meio antropico: considerar o municipio onde o empreendimento sera implantado (area de
lavra e estruturas associadas), especialmente os bairros do entorno.

9.3. Area Diretamente Afetada (ADA)
Os dados a serem apresentados para a ADA deverao contemplar o detalhamento de alguns
estudos a serem elaborados para a AID. Nao ha distincao entre os meios fisico. biotico e
socioeconomico para a definicao da ADA. Considerar como ADA o local onde havera interference
direta do empreendimento, ou seja, a area de extragao na configuragao final e entorno necessario
para sua estabilidade, areas destinadas a depositos de esteril e estocagem, bacias de
sedimentagao, areas de apoio, area de beneficiamento, area de equipamentos e maquinario,
oficina, predios administrativos de apoio, sistemas de drenagem, estacionamento, acessos
internos e demais atividades existentes no empreendimento.

10. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Este capitulo devera apresentar os principals aspectos dos meios fisico, biotico e antropico das
areas de influencia definidas no item 9 sujeitas a alteragoes sigpificativas em decorrencia do
empreendimento, em fungao das obras de instalagao, operagao e desativagao das atividades
pretendidas, tanto para a ampliagao da mineragao.
As informagoes necessarias a elaboragao do diagnostico ambiental poderao ser obtidas por meio
de levantamentos de campo e consultas a dados secundarios como relatorios, teses e outros
estudos disponiveis em instituigoes governamentais e prjvadas, orgaos de pesquisas, etc. As
informagoes apresentadas deverao ser apoiadas em procedimentos metodologicos especificos,
descritos em cada item.

10.1. Diagnostico do meio fisico

10.1.1. Clima e qualidade do ar
Apresentar e analisar dados do clima para a All, com relagao aos seguintes parametros: diregao e
velocidade dos ventos, precipitagoes, temperatura do ar, umidade relativa, etc., considerando os
valores medios, minimos e maximos mensais e anuais.
Caracterizar a qualidade do ar nas areas referentes as atividades minerarias e respectivo entorno
(AID e ADA), incluindo pontos estrategicos das vias de escoamento do minerio. A qualidade do ar
devera ser caracterizada especialmente para o poluente material particulado, com uso de
amostradores de grande volume (Hi-Vol). Deverao ser apresentados o mapeamento dos pontos
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de medigao; a avaliagao das concentragoes de particulados; a avaliagao das fontes fixas e moveis
emissoras de material particulado na ADA e AID; e avaliagao da sua dispersao. Considerar os
metodos previstos nas Normas CETESB L8.012, L8.013 e L8.014, alem da Norma NBR
12.065/91.
Deverao ser realizadas duas campanhas de avaliagao da qualidade do ar, sendo uma no periodo
chuvoso e uma no periodo seco. Os valores encontrados devem ser comparados e discutidos de
acordo com os padroes previstos em Normas e com o Decreto Estadual n° 8.468/76, o Decreto
Estadual n° 59.113/2013 e demais legislagoes aplicaveis.
Os dados meteorologicos disponiveis deverao ser analisados quanto a consistency, visando a
sua utilizagao no estudo de dispersao atmosferica.

10.1.2. Geologia e paleontologia
Deverao ser caracterizadas e mapeadas as principais unidades geologicas presentes na ADA,
AID e All, por meio de interpretagoes de imagens de satelite, fotografias aereas e servigos
geologicos de campo.
Apresentar informagoes sobre o arcabougo estratigrafico e estrutural, enfatizando as principais
feigoes estruturais, geologicas e tectonicas (falhas, fraturas, juntas, etc.), com identificagao da
area a ser afetada.
Considerando que a area pretendida para a ampliagao do empreendimento esta inserida em
formagoes geologicas com potencial de conteudo fossilifero, devera ser elaborado diagnostico
detalhado deste aspecto, considerando a ADA, com a respectiva Anotagao de Responsabilidade
Tecnica do profissional habilitado. Se constatada a presenga de fosseis, deverao ser avaliados os
pot'enciais impactos sobre o patrimonio fossilifero, e propostas medidas mitigadoras de resgate e
salvamento, observando as diretrizes estabelecidas na Portaria DNPM n° 542/2014.

10.1.3. Patrimonio espeleologico
Verificar a existencia de cavidades no entorno pautando-se, no minimo, na base de dados do
Centro Nacional de Pesquisa e Conservagao de Cavernas - CECAV (www.icmbio.gov.br/cecav).
O diagnostico espeleologico deve esgotar as possibilidades de ocorrencia de cavidades
subterraneas na AID do empreendimento e deve envolver a etapa de prospecgao, contendo o
caminhamento efetuado, com a plotagem da malha percorrida e dos pontos vistoriados
georreferenciados.
Caso seja verificada a ocorrencia de cavidades naturais na ADA ou AID, elaborar Diagnostico
Ambiental da area de ocorrencia de cavernas, por meio de estudos tematicos, para os meios
bioticos e abioticos, em conformidade com o Termo de Referenda intitulado “Orientagoes Basicas
a Realizagao de Estudos Espeleologicos”, elaborado e disponibilizado pelo CECAV - ICMBio
(www.icmbio.gov.br/cecav).
Com base nos resultados dos estudos dos meios bioticos e abioticos, devera ser delimitada a area
de influencia das cavernas e devera ser feita a classificagao quanto ao grau de relevancia da(s)
mesma(s), de acordo com a Instrugao Normativa MMA 02/09.
O estudo, alem de constar no escopo do EIA, devera ser apresentado em encarte separado em
via impressa e digital acompanhado da Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART do(s)
profissional(s) habilitado(s).

10.1.4. Geomorfologia
A caracterizagao geomorfologica regional da area de estudo devera ser baseada no Mapa
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Geomorfologico do Estado de Sao Paulo e no mapa geomorfologico da bacia hidrografica onde o
empreendimento se insere.

O estudo geomorfologico local devera indicar, dentre outros, a compartimentagao topografica da
area, abordando aspectos morfologicos (descrigao das formas de relevo, etc.), morfometricos
(declividade das vertentes, etc.) e morfodinamicos (dinamica de processos).
Devera ser indicada a localizagao das estruturas do empreendimento (estradas, frente de lavra,
depositos de esteril e edificagoes) em relagao aos compartimentos representatives do relevo que
ocorram na ADA (topo, meia encosta, sope, planicie fluvial, cuestas, feigoes carsticas, entre
outros).

10.1.5. Pedologia
Apresentar a descrigao e mapeamento dos tipos de solos e de capacidade de uso para a AID, a
partir de dados secundarios: Na descrigao dos solos devem constar informagoes sobre suas
caracterlsticas fisicas, qulmicas e morfologicas.
Para a ADA, a caracterizagao devera ser feita de forma a permitir a descrigao morfologica do solo.
Representar os pontos amostrados em mapas georeferenciados em escala local, acompanhados
da representagao grafica dos perfis.

10.1.6. Geotecnia
Identificar e referenciar, em cartas com bases topograficas georeferenciadas recentes, as areas
de risco geologico-geotecnico, diagnosticando as areas de influencia quanto a suscetibilidade dos
terrenes aos processos de dinamica de superficie e subsuperficie, tais como: erosao (sulcos,
ravinas, vogorocas), escorregamentos, tombamentos, queda de blocos, assoreamento, areas
inundaveis, subsidencia, colapsos, recalques, etc.
A abordagem dos aspectos geotecnicos deve ser baseada na descrigao dos movimentos de
massa e/ou processos erosivos identificados na AID do empreendimento, levando-se em
consideragao as informagoes geologicas, pedologicas e de declividade do terreno. Deverao
tambem ser considerados os aspectos climatologicos e hidrograficos existentes.
Para a ADA, apresentar estudo de estabilidade geotecnica dos taludes temporaries e finais da
cava e dos taludes gerados pela disposigao do material esteril, que devera ser acompanhado de
analise crltica dos resultados obtidos.

10.1.7. Recursos hidricos superficiais e subterraneos
10.1.7.1. Hidrologia
Caracterizar o regime hidrologico das bacias hidrograficas da AID e mapear areas com alta
suscetibilidade a assoreamento do curso d’agua ou ocorrencia de enchentes. Os parametros
hidrologicos devem ser calculados por meio de series historicas de dados e, caso estes nao
existam, podem ser apresentadas informagoes fluviometricas e sedimentometricas relativas a urn
perlodo minimo de urn ciclo hidrologico completo.
Caracterizar a rede hidrografica das sub-bacias onde se insere o empreendimento, indicando os
cursos d’agua perenes e intermitentes e as regioes de cabeceiras e nascentes, alem de estruturas
hidraulicas. Essas informagoes deverao ser apresentadas tambem por meio de mapas em escala
local (para a ADA e AID).
Caracterizar os corpos hidricos receptores das aguas de escoamento superficial provenientes da
mina e das areas de disposigao de esteril/rejeitos, indicados em planta, na qual devera constar, se
houver, os pontos de captagao de agua e langamento de efluentes.
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Indicar os usos predominantes das aguas na All e AID, destacando aspectos notaveis como
abastecimento publico (neste caso indicar os pontos de captagao), uso domestico, irrigagao, lazer,
protegao de comunidades aquaticas, dessedentagao animal, geragao de energia, entre outros.

10.1.7.2. Hidrogeologia
Apresentar estudos hidrogeologicos com enfase nas interferences a serem introduzidas pela
atividade projetada, contendo as seguintes informagoes: localizagao; natureza; geometria;
litologia; estrutura geologica dos aquiferos locais e regionais; areas de recarga; fluxo e areas de
descarga (natural e artificial); profundidade dos niveis d’agua; caracteristicas hidraulicas
(permeabilidade, transmissividade, porosidade efetiva ou coeficiente de armazenamento);
relagoes com aguas superficiais e com outros aquiferos; caracteristicas fisico-quimicas e
biologicas da agua subterranea; delimitagao do cone de rebaixamento a ser gerado com a
ampliagao da cava.
Elaborar mapas potenciometricos com base em levantamentos comparativos das cotas das
drenagens locais e das nascentes, o nivel d’agua de pogos da regiao (rasos ou tubulares), os
perfis de sondagem existentes e levantamento de dados de pogos piezometricos. Os mapas
deverao ser sobrepostos a base cartografica contendo curvas topograficas, cotas
potenciometricas e cotas topograficas dos pogos utilizados para sua confecgao, alem de diregoes
preferenciais de fluxo. Deverao tambem ser acompanhados de perfis que representem a
topografia, os pits de piso projetados para as cavas e os niveis potenciometricos. Sugere-se
elaborar um mapa para cada campanha de coleta de dados, a fim de ilustrar as oscilagoes do
nivel freatico, referentes a periodos chuvosos e secos.

10.1.7.3. Qualidade dos recursos hidricos superficiais e subterraneos
Apresentar a caracterizagao da qualidade das aguas superficiais e subterraneas para a All, com
base em dados bibliograficos, considerando os padroes estabelecidos pela Resolugao CONAMA
357/05, Resolugao CONAMA n° 396/08, na Portaria n° 518/04 do Ministerio da Saude e na
Decisao de Diretoria n° 045/2014/E/C/I, de 20/02/2014.
Caracterizar para a AID a qualidade das aguas superficiais e subterraneas, com base em
levantamentos primarios, e confrontando os dados obtidos com a legislagao vigente. Apresentar
as metodologias de analise e os laudos laboratoriais, e mapear os pontos de monitoramento das
aguas superficiais e subterraneas.

10.1.8. Avaliagao e medigao de niveis de ruido e vibragao das atividades de fontes fixas
10.1.8.1. Avaliagao e medigao de niveis de ruido das atividades de fontes fixas
Para a avaliagao dos impactos gerados pelos niveis de ruido das atividades de fontes fixas na
AID, o empreendedor devera inicialmente identificar os Receptores Potencialmente Criticos -
RPC's (Pontos de medigao) como areas de chacaras, sitios, residences e equipamentos
comunitarios de interesse publico como hospitais, unidades basicas de saude e unidades
educacionais, localizadas mais proximas a mineragao, mas, fora de sua area de propriedade. Os
RPC’s deverao ser indicados em mapas, em escala adequada e identificados com enderego
completo com nome da rua, n° da frente da residencia avaliada, bairro e municipio (quando
houver) e coordenadas geograficas em UTM - Universal Transversa de Mercator, configurado
para o Datum SIRGAS 2000, conforme estabelece a Resolugao n° 1/2005 de 25/02/2005 do
IBGE.
Realizar as medigoes de Niveis de Ruido Ambiente (Lra) nos RPC’s identificados, conforme a
metodologia da Decisao de Diretoria n° 100/2009/P da CETESB, de 19/05/2009, que “Dispoe
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sobre a aprovagao do procedimento para avaliagao de niveis de ruido em sistemas lineares de
transporte”, sendo os resultados das medigoes comparados com os criterios e padroes
estabelecidos pela Norma NBR 10151 “Avaliagao do ruido em ereas habitadas, visando o conforto
da comunidade” de 2003, da ABNT.
Quando as atividades de fontes fixas se situarem a menos de 400 m de Receptores
Potencialmente Criticos - RPC’s, deve ser apresentado urn “Estudo de Previsao” de niveis de
ruido gerados por estas atividades nos RPC’s.
Este “Estudo de Previsao” deve ser elaborado com base em metodologia cientifica, utilizando-se a
modelagem matematica como ferramenta de previsao (software comercial especifico para esta
finalidade), considerando o maximo de equipamentos e atividades funcionando em conjunto, a
topografia da regiao, ventos predominantes, etc.. No “Estudo de Previsao” devem ser
apresentados os niveis de ruido ambiente, os niveis de ruido previstos com a operagao dos
equipamentos e atividades das fontes fixas nos RPC’s e a soma dos niveis de ruido ambiente com
os niveis de ruido previstos com a operagao das fontes fixas (nivel total em dB(A)).
Esclarecer se as emissoes de niveis de ruido obtidas no “Estudo de Previsao” irao atender aos
padroes estipulados pela Norma NBR 10151 “Avaliagao do ruido em ereas habitadas, visando o
conforto da comunidade" de 2003, nos respectivos RPC’s (pontos de medigao), observando o uso
e ocupagao do solo nestes pontos. Caso no “Estudo de Previsao” de niveis de ruido sejam
apontados niveis acima dos padroes estabelecidos, devera ser apresentada proposta de
implantagao de medidas mitigadoras de ruido, de forma a atender a legislagao vigente.
Quando as atividades de fontes fixas se situarem a mais de 400 m dos Receptores
Potencialmente Criticos - RPC’s, nao e necessario a apresentagao de “Estudo de Previsao” de
niveis de ruido, sendo necessario a apresentagao apenas das medigoes de niveis de ruido nos
RPC’s identificados pelo empreendedor.

10.1.8.2. Avaliagao e medigao de valores de vibragao das atividades de fontes fixas
A avaliagao dos impactos gerados por vibragoes pelas atividades de fontes fixas na AID deve ser
realizada nos mesmos Receptores Potencialmente Criticos - RPC’s (Pontos de medigao)
identificados nas avaliagoes de niveis de ruido.

Quando as atividades de fontes fixas estiverem situadas a menos de 100 m dos RPC’s, o
empreendedor devera realizar a medigao de vibragao ambiente nos RPC’s identificados, conforme
a Decisao de Diretoria n° 215/2007/E da CETESB, de 07/11/2007, que “Dispoe sobre a
sistematica para a avaliagao de incomodo causado por vibragoes geradas em atividades
poluidoras”.
Quando as atividades de fontes fixas se situarem a menos de 100 m de Receptores
Potencialmente Criticos - RPC’s, deve ser apresentado tambem urn “Estudo de Previsao” de
vibragoes geradas por estas atividades, nos RPC’s.
O “Estudo de Previsao” de emissao de vibragoes nos RPC’s deve ser elaborado considerando o
maximo de equipamentos e atividades funcionando em conjunto. Esclarecer se as emissoes de
vibragao obtidas no “Estudo de Previsao” irao atender aos padroes estipulados Decisao de
Diretoria n° 215/2007/E, da CETESB, de 07/11/2007. Caso no “Estudo de Previsao” de vibragoes
sejam identificados valores acima dos padroes estabelecidos, devera ser apresentada proposta de
implantagao de medidas mitigadoras de vibragao de forma a atender a legislagao vigente.
Quando as atividades de fontes fixas se situarem a mais de 100 m dos Receptores
Potencialmente Criticos - RPC’s, nao e necessaria a realizagao de medigao de vibragao dessas
atividades, assim como, nao e necessaria a apresentagao de “Estudo de Previsao” de valores de
vibragao. Entretanto, quando ja existir reclamagoes das atividades da mineragao no local sera
necessaria a apresentagao de medigao de vibragao ambiente e de “Estudo de Previsao” de
valores de vibragao.
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10.1.9 Avaliagao dos niveis de pressao acustica e velocidade resultante de vibragao de
particula - VR gerados pelos desmontes de rocha
Quando o desmonte de rocha for realizado com argamassa expansiva ou pelo metodo de
desmonte hidraulico, nao ha necessidade de apresentagao de estudo de impacto de nivel de
pressao acustica e vibragoes. Neste caso, a avaliagao dos impactos de niveis de ruido e de
vibragao deve ser realizada como atividade de fonte fixa.
Quando o desmonte de rocha for realizado com o uso de explosivos, a avaliagao de impactos
dessa atividade deve ser realizada com base em “Estudo de Previsao” de niveis de pressao
acustica e de velocidade resultante de vibragao de particula - VR.
Para a realizagao do estudo de impacto de niveis de pressao acustica e de velocidade resultante
de vibragao de particula, o empreendedor deve incialmente identificar os Receptores
Potencialmente Criticos - RPC’s (Pontos de medigao) como areas de chacaras, sitios, areas
residences e equipamentos urbanos de interesse pubico como hospitais, unidades basicas de
saude e unidades educacionais localizadas no entorno de toda area de lavra da mineragao, mas
fora de sua area de propriedade. Os RPC’s deverao ser indicados em mapas, em escala
adequada e identificados com enderego completo com nome da rua, n° da frente da residencia
avaliada, bairro e municipio (quando hpuver) e coordenadas geograficas em UTM - Universal
Transversa de Mercator, configurado para o Datum SIRGAS 2000, conforme estabelece a
Resolugao n° 1/2005 de 25/02/2005 do IBGE.
O “Estudo de Previsao” de niveis de pressao acustica e velocidade resultante de vibragao de
particula nos RPC’s deve ser elaborado com base no “Plano de Fogo Padrao” a ser utilizado nos
desmontes de rocha com o uso de explosivos, devendo ser apresentadas as principals
caracteristicas do fogo a ser realizado conforme o Anexo B - Plano de Fogo da Decisao de
Diretoria n° 052/2015/I/C, de 24/02/2015. O “Plano de Fogo” devera ser elaborado por profissional
devidamente habilitado para esta finalidade, com a apresentagao da ART - Anotagao de
Responsabilidade Tecnica.
Esclarecer se as emissoes de niveis de pressao acustica e velocidade resultante de vibragao de
particula - VR nos RPC’s (Pontos de medigao) obtidas no “Estudo de Previsao” irao atender os
criterios e padroes estabelecidos pela Decisao de Diretoria n° 052/2015/I/C, de 24 de fevereiro de
2015, que estabeleceu a homologagao da revisao da Norma Tecnica CETESB D7.013 “Avaliagao
e monitoramento das operagoes de desmonte de rocha com uso de explosivo na mineragao” -
Procedimento.
Caso no “Estudo de Previsao” de emissoes de niveis de pressao acustica e velocidade resultante
de vibragao de particula sejam identificados valores acima dos padroes estabelecidos pela
Decisao de Diretoria n° 052/2015/I/C, da CETESB, devera ser realizada revisao no “Plano de
Fogo Padrao” , de forma que os valores previstos atendam os padroes estabelecidos na legislagao
vigente. J

10.1.10. Areas contaminadas
A area a ser licenciada devera ser objeto de Avaliagao Preliminar, elaborada conforme o Capitulo
5.4 do Procedimento de Gerenciamento de Areas Contaminadas da CETESB, e Capitulo V do
Manual de Gerenciamento de Areas Contaminadas disponiveis no site
http://www.cetesb.sp.qov.br.

10.2. Diagnostico do meio biotico
10.2.1. Diagnostico regional
O diagnostico da flora devera contemplar a caracterizagao da cobertura vegetal presente na
regiao e a analise comparativa das caracteristicas originais e atuais da vegetagao atraves de
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dados bibliograficos, contemplando:
• Descrigao das unidades fisionomico-ecologicas originais.
• Interferences antropicas preteritas e atuais.

• Quantidade de vegetagao nativa remanescente no municipio e/ou sub-bacia hidrografica.
Tambem deverao ser apresentadas as caracteristicas regionais da fauna atraves de dados
bibliograficos, associadas ao estudo de vegetagao solicitado acima, bem como lista de especies
da fauna de potencial ocorrencia para a localidade ou regiao, inclusive com indicagao de especies
constantes em listas oficiais de fauna ameagada (Decreto Estadual 60.133/14 e Portaria MMA
444/14) com a distribuigao potencial na area do empreendimento. Na ausencia desses dados para
a regiao deverao ser consideradas as especies descritas para o ecossistema ou macro regiao.

10.2.2. Areas protegidas
Apresentar descrigao e localizagao das Areas Protegidas (Unidades de Conservagao, Zonas de
Amortecimento, Areas de Protegao aos Mananciais, Areas Tombadas, Areas Indigenas, Estagoes
Experimentais, Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPNs, Reservas Legais e outras
categorias existentes) situadas na All, incluindo informagao quanto a distancia entre a ADA do
empreendimento e as areas protegidas identificadas.
Delimitar as areas protegidas em imagem de satelite, contendo a localizagao das poligonais e das
areas de lavra do empreendimento, conforme especificado no capitulo Informagoes Cartograficas.

10.2.3. Diagnostico local
10.2.3.1. Flora
Devera ser apresentado, para a AID e ADA, o estudo da vegetagao nativa existente, a ser
elaborado a partir de dados primarios, com a caracterizagao individualizada dos fragmentos
remanescentes que venham a sofrer intervengao e daqueles mais significativos, justificando os
criterios adotados para a selegao, contemplando:
• Metodologia utilizada nos levantamentos de campo.
• Fisionomia da vegetagao (Floresta Estacional Semidecidual, Vegetagao de Varzea, Cerrado,

Cerradao, trans.igao, etc.).
• Classificagao da vegetagao segundo o estagio sucessional (Resolugao CONAMA 01/94 para

vegetagao de Mata Atlantica e Resolugao SMA 64/2009 para o Cerrado) e descrigao dos
seguintes aspectos estruturais: cobertura vegetal (dossel) e grau de estratificagao; DAPs
medios e mais relevantes; altura media e predominante dos individuos; grau de conservagao
das tipologias florestais.

• Descrigao dos fatores de degradagao observados no fragmento (corte de especies, presenga
de gado, atuagao do fogo, efeito de borda, etc.).

• Registro fotografico e indicagao em imagem de satelite dos fragmentos avaliados, numerados
de acordo com o diagnostico.

• Listagem total das especies amostradas de acordo com a Classificagao/Sistematica APG II
(2003), contendo o nome da familia, cientifico e popular, ameaga de extingao (Resolugao SMA
57/16 e Portaria MMA 443/14), classes de frequencia ou ocorrencia (abundante, comum,
ocasional ou rara), formas de vida (arvores, arbustos, ervas, estipes de palmeiras, lianas ou
cipos e epifitas), sucessao ecologica (pioneira e nao pioneira), sindromes de dispersao,
especies endemicas e especies consideradas exoticas invasoras, alem dos fragmentos em
que a especie foi encontrada.

Caso existam especies ameagadas de extingao, classificar quanto ao seu grau de ameaga,
georreferenciar em foto aerea e avaliar se havera risco de sobrevivencia para a especie com a
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ampliagao do empreendimento. Identificar e localizar em planta as demais especies que possam
ter algum grau de protegao como especies imunes ao corte, especies consideradas patrimonio
ambiental, etc.
Nas areas onde ocorrera a supressao de vegetagao nativa, devera ser realizado um levantamento
fitossociologico, conforme previsto nos Artigos 30 e 32 do Decreto Federal 6660/08. No estudo
devera ser descrita a estrutura vertical e horizontal da vegetagao, utilizando-se como parametros a
Frequencia absoluta (FA), Frequencia relativa (FR), Densidade absoluta (DA), Densidade relativa
(DR), Dominancia absoluta (DoA), Dominancia relativa (DoR), Indice de valor de cobertura (IVC),
fndice de valor de importancia (IVI), Indice de Diversidade e de Equabilidade e Curva especies-
areas.
Informar e quantificar o total de Areas de Preservagao Permanente existentes na area do
empreendimento (Lei Federal 12.651/12), bem com a area de intervengao necessaria para a
implantagao de cada estrutura, tais como, abertura da cava, ampliagao do deposito de esteril,
acessos, etc. As informagoes sobre o montante de areas onde e prevista a supressao de
vegetagao nativa deverao ser sintetizadas em tabelas conforme exemplo a seguir:

Tipo de vegetagao /
Estagio de regeneragao

Area de Lavra
(ha)

Deposito de
Esteril (ha) Vias (ha)

TOTALDentro
de

APP

Fora
de

APP

Dentro
de

APP

Fora
de

APP
Dentro
de APP

Fora de
APP

Vegetagao Nativa- pioneiro
Vegetagao Nativa - inicial
Vegetagao Nativa - medio
Vegetagao Nativa - avangado
Reflorestamento com sub-bosque-
pioneiro
Reflorestamento com sub-bosque - inicial
Reflorestamento com sub-bosque-
m§dio >

Reflorestamento sem sub-bosque
Campo antropico

TOTAL

Apresentar estimativa e lista atualizada. das especies de arvores isoladas que deverao ser
suprimidas para a ampliagao do empreendimento.
Apresentar avaliagao e discussao dos resultados obtidos. Com base na analise de fotografias.
aereas ou imagens de satelite e no levantamento realizado, discorrer sobre as caracteristicas do
entorno e a influencia do empreendimento, considerando o tamanho, a conectividade e estado de
conservagao dos fragmentps florestais nativos remanescentes, que permitam eventuais
relocagoes de fauna e/ou areas que possam constituir corredores ecologicos.
Se estiver prevista a supressao de vegetagao pertencente ao dominio Mata.Atlantica nos estagios
medio e avangado de regeneragao em area que totalize 50 ha ou mais em zona rural, ou 3 ha
quando localizado em area urbana ou regiao metropolitana, devera ser apresentada
documentagao relacionada no Artigo 3° da Instrugao Normativa IBAMA n° 22/14 e no Artigo 20 do
Decreto Federal 6.660/08. Alem de constar no corpo do EIA, estas informagoes devem ser
apresentadas em encarte separado, que sera encaminhado pela CETESB ao IBAMA, para
obtengao de anuencia previa do orgao.
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10.2.3.2. Fauna
Para a AID, devera ser apresentada a caracterizapao por meio de dados primarios dos grupos
Mastofauna, Avifauna e Herpetofauna, bem como eventuais dados complementares recentes
existentes da area. Para cada grupo faunlstico devera ser apresentado:
• Descripao da metodologia utilizada em campo para cada grupo faunlstico, o esforpo amostral

empregado (data e horario, 70 horas em 10 dias por campanha, no rrrinimo) em duas
campanhas de campo (perlodo chuvoso e perlodo seco), e os equipamentos utilizados e suas
especificapoes.

• Listagem das especies faunlsticas identificadas, contendo nome popular e cientlfico, familia,
habitat, origem (nativa ou exotica), endemismo, grau de sensibilidade as interferencias
antropicas, ameapa de extinpao (Decreto Estadual 60.133/14 e Portaria MMA 444/14), local
(interior de fragmento, estrada, area de plantio, reflorestamento, etc.), ponto amostrado e tipo
de registro (observapao, vestigios, relatos, entre outros), etc.

• Diagnostico de ocorrencia de vetores (carrapatos) ou reservatorios (capivaras) da bacteria
Rickettsia rickettsii, agente etiologico da doenpa febre maculosa brasileira. Observar a
Resolupao Conjunta SMA/SES 01/2016, que dispoe sobre diretrizes tecnicas para a vigilancia
e controle da febre maculosa brasileira no Estado de Sao Paulo.

• Avaliagao dos resultados obtidos abordando os conceitos de riqueza, abundancia, relapao das
especies com seu habitat preferencial, habito (generalista ou especialista), area de vida,
alimentapao preferencial (herblvoros, onlvoros, carnlvoros, fruglvoros, etc.), grau de ameapa,
sensibilidade a interferencias antropicas, etc.

• Registro fotografico de animais e vestigios visualizados durante o levantamento, com
coordenadas geograficas.

• Indicapao em imagem de satelite dos fragmentos e trajetos avaliados e locais de observapao
das especies, delimitando a area de lavra final, conforme especificado no capltulo Informapoes
Cartograficas.

Recomenda-se que seja priorizado o uso de metodologias de identificapao dos indivlduos de
maior porte como cameras trap, que nao envolvam a captura do animal. Para o emprego de
tecnicas de captura de herpetofauna, pequenos mamlferos e avifauna (armadilhas de
interceptapao e queda, redes de neblinas e outros) devera ser obtida previamente a autorizapao
de captura, coleta e transporte junto ao Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente,
em atendimento a Resolupao SMA 92/2014.
O levantamento devera ser realizado em todos os remanescentes de vegetapao para os quais
esta prevista interferencia, nas diferentes formapoes identificadas e nas areas que funcionem
como locais para dessedentapao, locais de abrigo e nidificapao e corredores de vegetapao.
Justificar a escolha das areas.
Caso exista o potencial de interferencia significativa sobre os recursos hldricos, apresentar
levantamento primario da Ictiofauna, contendo metodologias de estudo, equipamentos de campo,
esforpo amostral, e autorizapoes de captura, coleta, transporte (conforme Resolupao SMA
92/2014) e, se pertinente, o destino do material biologico a ser coletado com anuencia da
instituipao onde o material sera depositado. Apresentar lista de especies referentes a Ictiofauna
contendo nome cientlfico, nome popular, origem (nativa, exotica ou habitos migratorios), indicapao
do tipo de registro e endemismo e se constitui especie ameapada de extinpao conforme o Decreto
Estadual 60.133/14 e Portaria MMA 445/14. Apresentar ainda avaliapao e discussao sobre os
resultados obtidos, inclusive identificando se as drenagens impactadas constituem local ou rota de
reprodupao.
Caso seja prevista a intervenpao direta em cavidades subterraneas, apresentar levantamento da
fauna cavernlcola (vertebrados e invertebrados), a fim de possibilitar a classificapao do grau de
relevancia da cavidade conforme os criterios estabelecidos na Instrupao Normativa MMA n°
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02/2009.

10.3. Diagnostico do meio socioecondmico
Apresentar a caracterizagao socioeconomica da AID e All, com base no estudo “Caracterizagao e
Tendencias da Rede Urbana do Brasil”, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Economica Aplicada
- IPEA.

10.3.1. Uso e ocupagao do solo
Devera ser elaborado o levantamento, mapeamento e avaliagao do atual uso e ocupagao do solo
da AID, conforme especificagoes do item Informagoes Cartograficas, com a identificagao de:
• Empreendimentos minerarios existentes (informando o bem mineral explorado),

empreendimentos industriais, culturas sazonais e permanentes, fragmentos florestais,
reflorestamentos, pastagens, areas urbanas e de expansao urbana.

• Equipamentos urbanos (tais como escolas, unidades basicas de saude, igrejas, etc.), rodovias,
linhas de transmissao, dutos e outras infraestruturas e rede hidrica, com a indicagao da
toponlmia.

• Areas de colonizagao ou ocupadas sem titulagao, eventuais comunidades tradicionais,
quilombolas, indigenas residentes na ADA e seu entorno, bem como os monumentos naturais,
sociais ou culturais de interesse para a populagao local que poderao ser afetados. Em relagao
as comunidades tradicionais, consultar dados secundarios e bases de dados dos orgaos
responsaveis (FUNAI, Fundagao Palmares, ITESP).

• Avaliar possiveis areas de sinergia e de conflitos na ADA e AID entre o empreendimento
minerario e os usos dos ecossistemas e do espago flsico a ser afetado, abrangendo os
seguintes aspectos e suas relagoes: atividades socioeconomicas, residences, fauna e flora,
turismo e paisagem, usos publicos, etc.

• Apresentar o cadastro e informar o total de famllias que serao relocadas para a ampliagao da
mineragao, qual o vinculo dos residentes da ADA com as propriedades, respectivas matriculas
e delimitagoes, bem como a area (ha) de cada terrerio, e descrever de forma detalhada como
sera realizada a relocagao, desapropriagao, etc.

10.3.2. Estrutura produtiva
Apresentar caracterlsticas gerais da estrutura produtiva e de servigos da All; a dinam.ica
economica geral; os principals indices socioeconomicos; a contribuigao de cada setor (primario,
secundario e terciario); as tendencias de desenvolvimento; a organizagao espacial das atividades
economicas e .principals fluxos insumo-produto. Efetuar avaliagao do potencial turistico e de
desenvolvimento de atividades de manejo sustentavel na regiao.
Para a AID, com base na documentagao, dados e informagoes secundarias existentes,
eventualmente complementados por coleta direta de informagoes especificas na AID, devera
tragar o perfil economico da AID, especificando-se caracteristicas locais! Para a ADA, descrever e
mapear os sqtores de atividade economica existentes e potenciais, bem como o nivel de emprego
e renda.
Para a ADA, descrever e mapear os setores de atividade economica existentes e potenciais, bem
como o nivel de emprego e renda.

10.3.3. Demografia
Apresentar e analisar dados sobre populagao residente na AID: grau de urbanizagao, taxas de
crescimento populacional e estrutura etaria (por municipio, quando aplicavel). Avaliar: Indice de

18/28 |

A.

Página: 79



P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

.a
m

bi
en

te
.s

p.
go

v.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 C
E

T
E

S
B

.0
13

08
0/

20
17

-2
0 

e 
o 

có
di

go
 G

1Z
84

R
U

3.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 M
A

Y
LA

 M
A

T
S

U
Z

A
K

I F
U

K
U

S
H

IM
A

 .

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - Sao Paulo - SP
C.N.P.J. n° 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. n° 109.091.375-118 - Insc. Munic.: n° 8.030.313-7

Site: www.cetesb.sp.gov.br

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

PARECER TECNICO
N° 474/17/IE

CETESB Data: 18/12/2017

Desenvolvimento Humano (IDH), Indice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) e Indice
Paulista de Responsabilidade Social (IPRS).

10.3.4. Lazer e turismo
Efetuar levantamento de dados referentes ao uso turlstico e de recreagao, focado na AID do
empreendimento, com mapeamento de l.ocais e atrativos mais visitados pelos turistas e moradores
da regiao, caracterizando a importancia regional e local das atividades turlsticas e de lazer
existentes na area de influencia do empreendimento.
Apresentar mapeamento das areas de fluxo de uso para fins turisticos e de lazer no entorno do
empreendimento, incluindo areas de visitagao, trilhas turlsticas, locais para pratica de esportes
radicais e ecoturismo, entre outros.
Efetuar avaliagao do potencial turistigo e de desenvolvimento de atividades de manejo sustentavel
na regiao.

10.3.5. Atendimento a saude e educagao
Caracterizar e avaliar os servigos publicos ligados a saude da AID, avaliando a capacidade de
atendimento medico. Analisar os indicadores: taxa de mortalidade infantil; numero de hospitais, de
leitos e de medicos por mil habitantes, numero de unidades de saude, entre outros.
Em relagao a educagao, caracterizar e avaliar a capacidade de atendimento da rede de ensino da
AID. Analisar o historico da taxa de analfabetismo e da taxa de evasao escolar, e demais
indicadores. ,

10.3.6. Trabalho e renda
Apresentar e analisar dados gerais sobre trabalho e renda da AID. Apresentar e analisar dados de
populagao economicamente ativa, rendimento medio, postos de trabalhos (emprego formal),
rendimento dos responsaveis por domicilios particulares e perfil de distribuigao de renda.
A analise devera ser elaborada a partir da base de dados do Instituto de Economia Agricola, da
Fundagao SEADE e da Relagao Anual de Informagoes Sociais -RAIS do Ministerio do Trabalho.

10.3.7. Infraestrutura viaria
Devera ser apresentada a caracterizagao e o mapeamento da infraestrutura logistica da All,
incluindo estradas, ferrovias, aeroportos, hidrovias, etc.
Informar o numero de viagens diarias de velculos (leves e pesados) do empreendimento na
situagao atual e futura, necessarias para o transporte de equipamentos, minerio, material esteril,
solo organico e funcionarios, destacando trajetos em areas urbanas. Destacar as vias que serao
utilizadas pelo empreendimento e apresentar o Movimento Diario de Veiculo (MDV) nos trechos
de interesse das vias mencionadas, destacando trajetos em area urbana.

10.3.8. Saneamento e infraestrutura urbana
Caracterizar o grau de cobertura dos servigos publicos de saneamento ambiental (coleta e
tratamento de agua, esgoto, reslduos solidos domiciliares, etc.) da AID, com analise da
capacidade de atendimento dos respectivos sistemas. A analise devera ser elaborada a partir da
base de dados da CETESB, disponivel no site www.cetesb.sp.qov.br.

10.3.9. Percepgao ambiental
Apresentar uma pesquisa de percepgao ambiental da populagao residente na AID, incluindo os
moradores da ADA que serao relocados e bairros do entorno do empreendimento, bem como a
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populagao lindeira as vias de acesso por onde se dara o acesso e escoamento da produgao da
mina e da industria, baseando-se em levantamentos primarios com entrevistas, com o objetivo de
levantar:
• O nivel de informagao sobre a intervengao proposta, bem como sobre as medidas corretivas e

compensatorias.
• A percepgao dos principals impactos positivos e negativos (problemas e beneficios) que o

empreendimento podera acarretar.
• O nivel de adesao/rejeigao a intervengao proposta.

10.3.10. Patrimonio arqueologico e monumentos de valor historico e cultural
Apresentar o Relatorio de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico, elaborado conforme
a Instrugao Normativa n° 001/2015 do Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional -
IPHAN, observando os procedimentos previos estabelecidos na referida Instrugao Normativa para
empreendimentos classificados como nivel III.
Apresentar manifestagao conclusiva do Instituto Nacional do Patrimonio Historico e Artistico
Nacional sobre os potenciais impactos aoS bens culturais tombados, valorados e registrados, e ao
patrimonio arqueologico, conforme diretrizes estabelecidas na Instrugao Normativa IPHAN n°
001/2015.
Para a cara.cterizagao do Patrimonio Cultural na area de influencia do empreendimento, deverao
ser incluidas informagoes referentes a eventuais Areas e/ou Patrimonios Tombados a serem
afetadas e respectivas manifestagoes do Conselho de Defesa do Patrimonio Historico,
Arqueologico, Artistico e Turistico do Estado de Sao Paulo - CONDEPHAAT, ou de orgaos
municipals com atribuigao dada por legislagao especifica.

11. IDENTIFICAQAO E AVALIAQAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIQAO DE
MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E DE MONITORAMENTO.
A avaliagao dos impactos ambientais devera levar em consideragao os . diversos fatores
ambientais descritos no diagnostico ambiental, ou seja, devera utilizar na analise dados
especificos do empreendimento, os principals pontos de fragilidade ambiental dos mesmos e seus
tempos de incidencia nas fases de planejamento, instalagao, operagao e desativagao do
empreendimento e contemplar:
• A metodologia de identificagao dos impactos e os criterios adotados para a interpretagao e

analise de suas interagoes.
• A magnitude e significance dos impactos.
• A descrigao detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante considerado no

diagnostico ambiental.
• A sintese conclusiva dos principals impactos que poderao ocorrer nas fases de ampliagao e

operagao, acompanhada de suas interagoes.
• Para cada impacto identificado, propor e avaliar a adogao de medidas mitigadoras visando a

redugao e/ou a prevengao dos impactos negativos.
As medidas mitigadoras e os programas ambientais deverao estar diretamente associados,
devendo ser considerados os aspectos relacionados abaixo:

o Sua natureza: preventivas ou corretivas.
o Fase do empreendimento em que deverao ser adotadas.
o O fator ambiental a que se destinam: fisico, biologico ou socioeconomico.
o Prazo de periodo de sua aplicagao: curto, mqdio ou longo.
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o Responsabilidade por sua implementagao: empreendedor, poder publico ou outros.
o Estimar os recursos necessarios para a sua implantagao e manutengao.

A avaliagao dos impactos ambientais devera considerar conjuntamente as fases de planejamento,
instalagao e operagao do empreendimento.
Deverao ser avaliados detalhadamente com base nos dados especificos do empreendimento e no
diagnostico apresentado, no minimo, os seguintes impactos:

11.1. Expectativa da populagao quanto a ampliagao do empreendimento
Com base no estudo de percepgao ambiental apresentado no EIA, devera ser analisada a
expectativa da populagao quanto a ampliagao do empreendimento minerario, especialmente
quanto aos impactos sobre o meio ambiente, desapropriagao e relocagao de populagao, geragao
de empregos, dinamizagao da economia local e regional e ao nivel de aceitagao ou rejeigao do
projeto.

11.2. Impactos gerados nos canteiros de obras e frentes de trabalho
Deverao ser avaliados os impactos resultantes das obras civis para ampliagao da mineragao,
como movimentagao de solo e erosao, acomodagao da mao-de-obra, aumento do consumo de
agua e energia eletrica e aumento da geragao de residuos solidos, efluentes liquidos, ruidos e
vibragoes.

11.3. Geragao de emprego e impactos relacionados a mao-de-obra
Avaliar os impactos relacionados a mao-de-obra nas fases de ampliagao e operagao do
empreendimento, considerando na analise a estimativa de geragao de empregos (funcionarios
proprios e terceirizados), desmobilizagao da mao-de-obra, necessidade de contratagao de
trabalhadores de outras regioes, disponibilidade de locais paraalojamento dos mesmos, etc.

11.4. Impactos sobre a infraestrutura e equipamentos municipals
Devera ser avaliada a capacidade de atendimento da AID nas areas de saude, educagao,
habitagao e saneamento diante da possibilidade de aumento da demanda devido a migragao
populacional para a regiao durante as fases de ampliagao e operagao do empreendimento.

11.5. Interferencias no sistema viario e incomodo a populagao
Avaliar se as principais vias de acesso utilizadas comportam o aumento de veiculos necessarios
para a ampliagao e operagao do empreendimento, considerando na analise o Movimento Diario de
Veiculo (MDV) nos trechos de interesse destas vias, incluindo vias urbanas.
Avaliar e propor medidas mitigadoras para evitar a ocorrencia de desgaste da malha rodoviaria,
queda de materiais, excesso de peso da carga, acumulo de barro nas pistas, o aumento dos
riscos de acidentes e atropelamento da fauna, bem como os incomodos a vizinhanga em
decorrencia da geragao de ruido, poeira e fumaga dos veiculos transportadores de solo, material
esteril e minerio em vias urbanas.

11.6. Interferencias no patrimonio arqueologico, historico e natural.
Com base nas informagoes constantes no Relatorio de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio
Arqueologico apresentado para o empreendimento em questao, devera ser avaliada,
principalmente, a interferencia em sitios arqueologicos em fungao da ampliagao do
empreendimento, e o impacto em eventuais monumentos naturais, sociais ou culturais. Caso
necessario, deverao ser propostas agoes necessarias a protegao, a preservagao in situ, ao
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resgate e/ou a mitigagao dos impactos ao patrimonio arqueologico, que deverao ser observadas
na proxima etapa do licenciamento.

11.7. Impacto visual e conflitos de uso do solo
Avaliar os impactos decorrentes da alteragao da paisagem e propor agoes para minimizar o
impacto visual do empreendimento, a partir da analise de pontos de maior visibilidade da
paisagem, inclusive em relagao as Unidades de Conservagao.
Avaliar se na ADA e AID existem comunidades de relevancia sociocultural e economica. Com
base nesse levantamento, avaliar a possibilidade de interferencia nas comunidades locais, nas
relagoes de vizinhanga e na dependency socioeconomica.
Avaliar as interferencias em propriedades de terceiros para a implantagao do empreendimento,
contemplando levantamento das propriedades afetadas pelo empreendimento, a caracterizagao
da populagao proprietary e nao proprietary (meeiros, arrendatarios etc.), caracterizagao da
situagao das propriedades; comprovar a comunicagao e ciencia dos moradores/proprietarios,
interferencias diretas em residences e benfeitorias, e avaliar a necessidade de desapropriagoes
ou relocagoes das famllias, etc.

11.8. Perda da cobertura vegetal e interferencias em Areas de Preservagao Permanente
(APP)
Avaliar os impactos decorrentes das intervengoes em APP, s.upressao de vegetagao nativa e a
supressao de arvores isoladas necessarias para a ampjiagao do empreendimento. Avaliar as
alternativas locacionais, principalmente para as estruturas de apoio, para interferencias em APPs
e supressao de vegetagao nativa. Apresentar proposta de compensagao a supressao de
vegetagao nativa e intervengao em APPs que demonstre a viabilidade ambiental da atividade.
Apresentar proposta de programa de controle da supressao de vegetagao nativa para
planejamento da atividade e controle do impacto.

11.9. Impactos sobre a fauna terrestre e biota aquatica
Avaliar a alteragao de habitats devido a modificagao no uso do solo; aumento nos riscos de
acidentes/atropelamentos; impactos nos habitats devido a mudangas nos regimes hldricos e na
qualidade das aguas de corpos hldricos na AID, etc., identificando as especies mais vulneraveis
para cada impacto. Apresentar medidas de protegao da fauna para as atividad.es de supressao de
vegetagao nativa.
Caso seja identificada a ocorrencia de vetores (carrapatos) ou reservatorios (capivaras) da
bacteria Rickettsia rickettsii, na area de influencia do empreendimento, apresentar proposigao de
medidas mitigadoras e de monitoramento, visando a vigilancia e controle da febre maculosa
brasileira no Estado de Sao Paulo.

11.10. Impactos sobre Unidades de Conservagao
Deverao ser apresentadas as seguintes informagoes, conforme a Resolugao SMA n° 85/12:
• Localizagao do empreendimento em relagao aos limites da(s) Unidade(s) de Conservagao

situadas no ambito da All, mediante apresentagao de material cartografico em escala
compativel e georreferenciado, em formato digital vetorial e com.memorial descrevendo seus
atributos ambientais.

• Caracterizagao sucinta do empreendimento e do seu entorno, com descrigao das atividades e
obras potencialmente impactantes,' como movimentagao de terra, demanda de insumos,
reslduos solidos e efluentes llquidos gerados, tratamento de efluentes, produgoes previstas,
transito de velculos, dentre outros aspectos ambientais relevantes.
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• Identificagao e avaliagao dos impactos diretos e indiretos que poderao incidir sobre a(s)
Unidade(s) de Conservagao e em suas zonas de amortecimento.

• Definigao de programas e agoes para garantir que o empreendimento nao inviabilizara a
manutengao dos objetivos pelos quais a(s) Unidade(s) de Conservagao foi criada, com
medidas mitigadoras, compensatorias, de controle e monitoramento, contendo parametros
para avaliar os efeitos de borda nas fases de instalagao e operagao do empreendimento,
avaliando sua eficacia.

Alem de constar no corpo do EIA/RIMA, este item deve ser apresentado em encarte a parte
em duas vias impressas e uma digital para encaminhamento aos orgaos gestores da(s)
Unidade(s) de Conservagao, em atendimento a Resolugao SMA 85/12.

11.11. Desencadeamento de processos de dinamica superficial
Analisar a suscetibilidade do terreno aos processos de dinamica superficial como erosao,
escorregamentos, instabilidade de encostas, assoreamento, inundagao, etc., na area do
empreendimento e avaliar os. impactos causados no solo pelas atividades relacionadas a extragao
mineral.

11.12. Alteragoes no fluxo das aguas subterraneas
Avaliar os impactos decorrentes das interferencias nos recursos hidricos superficiais e
subterraneos considerando o pit final a ser atingido e o bombeamento continuo da agua
subterranea do fundo da cava.
Apresentar modelo hidrogeologico para a AID que devera:
• Simular, descrever, discutir e avaliar os potenciais impactos ambientais decorrentes das

intervengoes previstas em relagao ao eventual rebaixamento ou alteragao do fluxo hidrico
subterraneo.

• Definir a relagao hidraulica entre os cursos d’agua lindeiros ao empreendimento pretendido e o
aquifero subjacente, avaliando-se quantitativa e qualitativamente o impacto da alteragao do
fluxo hidrico subterraneo e suas consequencias, como o rebaixamento do nivel d’agua de
pogos de captagao, deslocamento de nascentes e alteragao de vegetagao inserida em mata
ciliar.

• Apresentar mapa de isolinhas de nivel d’agua subterraneo, demonstrando a sua variagao
temporal e espacial, superposto ao uso e ocupagao do solo. A complexidade da modelagem
dependera basicamente do porte da intervengao prevista e do contexto geologico da area.

11.13. Impactos no patrimdnio espeleologico
Avaliar os impactos da atividade mineraria sobre o patrimdnio espeleologico, considerando os
estudos tecnicos realizados pelo empreendedor, bem como apresentar propostas de
compensagao de acordo com o Decreto Federal 6.640/08 e a Instrugao Normativa ICMBio 30/12,
caso necessario.

11.14. Interferencias no patrimdnio paleontologico
Com base no estudo de avaliagao do potencial fossilifero da ADA, deverao ser avaliados os
potenciais impactos do empreendimento sobre o patrimdnio fossilifero, e apresentadas propostas
de medidas mitigadoras de resgate e salvamento, observando as diretrizes estabelecidas na
Portaria DNPM n° 542/2014.
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11.15. Impactos sobre a qualidade e disponibilidade dasaguas superficiais e subterraneas
Avaliar os impactos sobre a disponibilidade e a qualidade dos recursos hidricos superficiais e
subterraneos decorrentes das atividades de extragao mineral, bombeamento de agua da cava
para corpos hidricos, alteragoes nos regimes hidricos dos corpos d'agua devido as atividades
minerarias, usos de agua, etc.

11.16. Geragao de residuos solidos e efluentes liquidos
Avaliar os impactos ambientais decorrentes da geragao de residuos solidos e efluentes liquidos
durante a fase de operagao do empreendimento. Diferenciar os tipos de residuos e efluentes,
quantidade gerada, armazenamento, medidas adotadas para coleta, formas de tratamento,
destinagao e disposigao adequadas.

11.17. Intervengao em possiveis areas contaminadas
Avaliar os impactos decorrentes da ampliagao do empreendimento sobre possiveis areas
contaminadas identificadas na Avaliagao Preliminar realizada na area a ser licenciada.

11.18. Alteragao da qualidade do ar e geragao de ruidos e vibragao
Avaliar os impactos sobre a qualidade do ar e dos niveis de ruido e vibragao decorrentes da
extragao, beneficiamento e transporte do minerio, eficiencia dos equipamentos de controle de
poluigao adotados e atendimento aos padroes de qualidade do ar, ruidos e vibragoes
estabelecidos pela legislagao, como o Decreto Estadual n° 8.468/76, Decreto Estadual n°
59.113/2013, Normas NBR 10151/2003, Decisao de Diretoria n° 100/2009/P da CETESB, de
19/05/2009, Decisao de Diretoria n° 215/2007/E da CETESB, de 07/11/2007, Norma Tecnica
CETESB D7.013, da CETESB, de 24/02/2015 e demais legislagoes aplicaveis.
Efetuar urn levantamento de receptores e imoveis eventualmente localizados no entorno da area a
ser potencialmente afetada pela atividade e da qualidade estrutural dos mesmos a fim de avaliar o
risco destes imoveis frente a atividade mineraria. Uma vez analisados os riscos, prever medidas
mitigadoras ou em alguns casos compensatorias. Dentre as estruturas a serem potencialmente
afetadas pelas atividades, identificar residences, equipamentos publicos comunitarios, vias de
acesso ou rodovias situadas dentro da area de influence, com o objetivo de avaliar as medidas
adequadas a mitigagao de eventuais impactos.

12. PROGRAMAS AMBIENTAIS
As agoes propostas para mitigar os impactos relacionados no capitulo 11 deste Termo de
Reference deverao ser descritas detalhadamente em Programas Ambientais, considerando
distintamente as fases de ampliagao, operagao e desativagao do empreendimento.
A abrangencia dos programas devera considerar o prognostico ambiental realizado, tendo como
urn de seus objetivos aferir a eficiencia das medidas mitigadoras a serem adotadas.
Caso o empreendimento ja possua programas em andamento, seja devido a licenciamentos
anteriores ou a praticas inerentes a politica da empresa, deverao ser descritas as agoes ja
realizadas, alem da apresentagao de cronograma para execugao de novas agoes referentes ao
presente licenciamento.
Cada Programa Ambiental proposto devera conter, no minimo, os seguintes itens: objetivos e
metas; agoes; indicadores ambientais; metodologia; formas de treinamento e acompanhamento;
formas de registro; formas de monitoramento e controle; cronograma; recursos necessarios;
responsaveis. As informagoes constantes em Pianos e Programas deverao ser relacionadas com
as legislagoes e normas especificas.
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13. PROGRAMA DE COMPENSAQAO AMBIENTAL
Devera ser apresentada proposta de compensagao ambiental, conforme estabelecido na Lei
Federal 9.985/00 e Decreto Federal 6848/2009, levando-se em consideragao a(s) Unidade(s) de
Conservagao presente(s) na All ou aquela de maior proximidade ao empreendimento e que, no
entendimento do empreendedor, devera receber tal beneflcio.

14. PLANO DE RECUPERAQAO DE AREA DEGRADADA
Segundo o Artigo 3° do Decreto Federal 97.632/89 “A recuperagao devera ter por objetivo o
retorno do sitio degradado a uma forma de utilizagao, de acordo com urn piano pre-estabelecido
para o uso do solo, visando a obtengao de uma estabilidade do meio ambiente”.
Desse modo, no EIA/RIMA devera ser apresentado urn piano de recuperagao das areas
degradadas objetivando a estabilizagao e reafeigoamento das areas lavradas, de apoio e
servidao, de acordo com as Normas NBR 13.030/99 - Elaboragao e Apresentagao de Projeto de
Reabilitagao de Areas Degradadas pela Mineragao e NRM 21 do DNPM - Reabilitagao de Areas
Pesquisadas, Mineradas e Impactadas, que deve ser elaborado .de maneira a viabilizar sua
execugao concomitante a exploragao mineral.
Tambem devera ser apresentado neste item, para a fase de encerramento das atividades, um
Programa de Desativagao ou Fechamento de Mina de acordo com a Norma Reguladora de
Mineragao - NRM 20 do DNPM, contemplando minimamente: a) as medidas finais de
reconformagao topografica e revegetagao; b) a desmobilizagao das estruturas de apoio,
considerando o gerenciamento e disposigao final dos residuos solidos, em conformidade com as
Resolugoes CONAMA 307/02 e atualizagoes, alem da Lei n° 12.305/10.
O referido piano devera conter no mlnimo:
• Planta planialtimetrica georreferenciada representando a configuragao final das cavas e

demais estruturas previstas, como deposito de esteril, solo organic, rejeitos, etc., previamente
aos procedimentos de recuperagao.

• Planta planialtimetrica representando as areas de cavas e demais estruturas recuperadas.

• Programa de revegetagao das areas de lavra e dos depositos de esteril privilegiando a
utilizagao de especies nativas em detrime'nto de especies exoticas invasoras.

• Indicagao das areas destinadas a recuperagao e/ou restauragao como compensagao aos
impactos. Deverao ser apresentadas propostas de revegetagao que atendam as legislagoes
vigentes, tais como: Lei Federal 12.651/12, Resolugao SMA 07/17, Decreto Federal
6.660/2008, etc. Poderao ser apresentadas propostas alternativas que promovam a
preservagao de remanescentes de vegetagao nativa.

• Quadro que sintetize as informagoes referentes as areas destinadas aos procedimentos de
revegetagao incluindo as APPs, recuperagao de areas lavradas, medidas compensatorias,
cortinas vegetais, etc.

• Cronograma de recuperagao ambiental compativel com o cronograma de lavra do
empreendimento.

• Discussao sobre as alternativas de uso futuro de toda a area do empreendimento apos sua
desativagao, considerando que o uso futuro proposto podera ser submetido ao licenciamento
ou autorizagao especifica por parte do sistema de licenciamento ambiental, conforme
estabelece a legislagao vigente.

15. CONCLUSOES
Considerando o diagnostico ambiental e os prognostics do EIA, expor as conclusoes dos estudos
e dos levantamentos elaborados em relagao a viabilidade de ampliagao do empreendimento.
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16. REFERENCES BIBLIOGRAFICAS
Apresentar as fontes de pesquisa utilizadas na elaboragao do EIA/RIMA.

17. INFORMAQOES CARTOGRAFICAS
As informagoes cartograficas deverao ser apresentad'as no EIA, considerando a area final da cava
e a delimitagao das areas de influencia do empreendimento, e deverao atender as especificacoes
tecnicas do item 9 do Manual Para Elaboracao de Estudos para o Licenciamento com Avaliacao
de Impacto Ambiental, aprovado pela Decisao de Diretoria CETESB n° 217/14/1 de 06/08/2014.
As informagoes abaixo deverao ser apresentadas em camadas distintas, com contornos que
permitam visualizar claramente as informagoes representadas (corti cores diferentes) ou
diretamente plotadas na imagem de satelite. ou foto aerea. Os pianos de informagao (layers)
devem estar georreferenciados no Datum Sirgas 2000 e a projegao deve ser UTM, com precisao
minima compativel com a escala 1:10.000. Os arquivos vetoriais deverao ser enviados de forma
orqanizada, apresentada em pastas conforme os temas a que se referem. Tambem deverao
conter sua tabela de atributos preenchida, de acordo com as informacoes solicitadas em eada urn
dos itens. Os pianos de informagoes (layers) deverao ser apresentados em formato de arquivo
digital shapefile (este formato e composto por tres extensoes principals .shp, .shx e .dbf e todas
elas devem ser entregues) 0 em formato impresso:
• Apresentar layout do projeto sobre imagem satelite contemplando a delimitagao da area do

empreendimento (matriculas e poligonais de interesse), as areas de lavra (configuragao final)
e os elementos de apoio ao empreendimento, tais como as unidades operacionais de
beneficiamento de minerio, areas de deposigao de esteril/rejeito, patios de estocagem, bacias
de decantagao e sistema de drenagem associado, incluindo os pontos de langamento na
drenagem natural, acessos para escoamento do minerio existentes e planejados, bern como
as areas de preservagao permanente (APP), formagoes vegetais e estagios sucessionais, que
possibilitem a visualizagao dos diferentes layers, com escala 1:10.000 ou maior (tamanho A1).

• Mapa das Poligonais do Departamento Nacional de Produgao Minferal - DNPM sobre imagem
de satelite, os principals pontos de referenda, os acessos locais, bem como outros
empreendimentos minerarios (indicar minerio de interesse) e os que forem confrontantes.

• Mapa dos pontos de amostragem e de registros de vegetagao e fauna sobre imagfem de
satelite, numerados conforme o diagnostico. Delimitar as areas de cava, depositos e outras
unidades correlatas.

• Mapa dos pontos de amostragem de qualidade das aguas superficiais e subterraneas,
sondagens de solo, caminhamentos para obtengao de dados espeleologicos, paleontologicos,
arqueologicos, etc., sobre imagem de satelite. Delimitar as areas de cava, depositos e outras
unidades correlatas.

• Mapa das areas de Reserva Legal ou Areas Verdes, instituidas ou a serem averbadas, sobre
imagem de satelite, contendo os limites da propriedade, as areas de cava, depositos e outras
unidades correlatas.

• Mapa das vias de acesso sobre imagem de satelite, a serem utilizadas para o transporte de
minerio, material esteril, solo organico, equipamentos e funcionarios, destacando trechos em
areas urbanas, se houver.

• Mapas das Areas de Influencia do empreendimento definidas conforme o item 9.

• Mapa de Pontos de Captagao de Agua outorgados pelo Departamento de Aguas e Energia
Eletrica - DAEE, para a AID.

• Mapas geologico, geomorfologico, pedologico e geotecnico para a AID.
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• Mapa potenciometrico para a AID, contendo os levantamentos comparativos das cotas das
drenagens locais e das nascentes, o nivel d’agua de pogos da regiao, perfis de sondagem,
diregoes preferenciais de fluxo e levantamento de dados de pogos piezometricos. O mapa
devera ser sobreposto a base cartografica, com os perfis que representem a topografia, os pits
de piso projetados para as cavas e os niveis potenciometricos.

• Mapa de Fragilidade Ambiental para a AID.

• Mapa de uso e ocupagao do solo para a AID identificando: areas urbanas; fragmentos
florestais; Unidades de Conservagao; reflorestamentos; areas de cultivos; pastagens; solo
exposto; empreendimentos minerarios; corpos hidricos; areas urbanas e de expansao urbana;
rodovias, ferrovias, linhas de transmissao e dutos; etc.

• Mapa com os corpos de minerio com potential de lavra nas poligonais e area da cava.
• Planta de configuragao atual da cava de mineragao (escala 1:10.000 ou maior).
• Plantas de configuragao intermediaria para os primeiros trinta anos, para periodos de tres ou

seis anos. Plotar a evolugao dos elementos do empreendimento e o avango da lavra. As
plantas deverao demonstrar ainda as medidas de recuperagao a serem realizadas
concomitantemente a atividade mineraria (escala 1:10.000 ou maior).

• Planta de configuragao final e da area recuperada, de acordo com o Plano de Aproveitamento
Economico aprovado pelo DNPM (escala 1:10.000 ou maior).

• Mapa contendo as Unidades de Conservagao e as respectivas zonas de amortecimento para a
All, contendo a localizagao do empreendimento e das suas areas de influencia.

• Mapa de zoneafnento municipal com as areas de cava, os depositos de material esteril e
demais estruturas correlatas, quando aplicavel.

• Localizar a area pretendida para a atividade no mapa de “Areas prioritarias para incremento da
conectividade” e “Areas prioritarias para criagao de Unidades de Conservagao” resultantes do
Projeto Biota FAPESP. O mapa referente ao Projeto esta disponibilizado no enderego
eletronico www.ambiente.sp.gov.br-mapabiota.pdf

18. RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
Apos a conclusao do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) devera ser preparado o Relatorio de
Impacto Ambiental -RIMA, que e a sintese do estudo, em linguagem acessivel ao publico geral.
O RIMA devera refletir as conclusoes do EIA, compreendendo a caracterizagao do
empreendimento, a legislagao ambiental incidente, o diagnostico ambiental das areas de
influencia do empreendimento, a caracterizagao e avaliagao dos impactos ambientais, os
programas ambientais e as medidas mitigadoras propostas, alem de urn prognostico da situagao
da regiao diante das atividades do empreendimento. O referido relatorio devera ser elaborado em
atendimento ao disposto na Resolugao CONAMA 001/86 e demais dispositivos legais pertinentes.
O Relatorio de Impacto Ambiental devera ser apresentado em linguagem nao tecnica e, portanto,
de facil entendimento, com a insergao de mapas, fotos, quadros, graficos e outras formas de
visualizagao, de modo a evidenciar as possiveis consequencias ambientais do empreendimento,
as alternativas possiveis e a comparagao das vantagens e desvantagens de cada uma delas.
O RIMA devera abordar, dentre outros aspectos:.
• Objetivo e justificativa do projeto, sua relagao e compatibilidade com as politicas setoriais,

pianos e programas governamentais.
• Descrigao do projeto e alternativas estudadas, com a especificagao das areas de influencia,

processos e tecnicas operacionais, materias-primas, fontes de energia, efluentes, emissoes e
residuos, fase de instalagao e operagao, empregos diretos e indiretos gerados, alem da
sintese da alternativa zero, correspondente a nao realizagao do empreendimento.
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• Slntese do diagnostics ambiental das areas de influencia do projeto.
• Descrigao dos impactos ambientais, considerando o projeto e o diagnostico ambiental, os

horizontes de tempo de incidencia dos impactos e a indicagao dos metodos, tecnicas e
criterios adotados para a sua identificagao, quantificagao e interpretagao.

• Descrigao dp efeito esperado das medidas mitigatorias, compensatorias, preventivas e/ou
potencializadoras previstas em relagao aos impactos ambientais identificados no estudo,
mencionando aqueles impactos que nao puderem ser evitados e o grau de alteragao
esperado.

• Apresentagao de todos os programas e medidas mitigatorias propostas no EIA.

IV. INFORMAgOES ADICIONAIS
Informamos que, para fins de cobranga de analise do documento, o nivel de complexidade do EIA
foi considerado Classe III.
Ressalta-se que para auxiliar na elaboragao do EIA/RIMA poderao ser considerados os estudos
pertinentes anteriormente apresentados a este Departamento.

Setor de Avaliagao de Empreendimentos
Industrials, Agroindustriais e Minerarios
IEEM
Reg. 7382 CREA 5062961210

- Empre is Industrials e
Agroindustriais e Minerarios - IEEM
Reg. 7203 CREA 5062701917

Geog. Ddato
Geren r de A'
Empre is Indi
Geren r de Avaliagao de

De acordo

En tto
Gerente da Divisao de Empreendimentos
Industrial's, Minerarios e Urbanisticos - IEE.
Reg. 7378 • CREA 601588148

Ambiental de Empreendimentos - IE
Reg. 6594 CRBio 31165/01/D
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 INTRODUÇÃO 

A atividade de mineração consiste na extração de substâncias minerais encontradas em 

depósitos ou “jazidas” e da preparação destas substâncias, seja para consumo direto, ou como insumo 

de outros processos industriais (BRANDT, 2010). 

A mineração é provavelmente uma das atividades mais antigas da humanidade. Em tempos 

recentes, a mineração foi um fator formador de culturas, como por exemplo, a “corrida do ouro” no Brasil 

que ocorreu no final do século XVII, culminando na ocupação de espaços pelos mineradores, originando 

a criação de diversas cidades (MPMG, 2012).  

Brandt (2010), explica que, em consonância com tempos antigos a sociedade atual continua 

dependendo da mineração, seja para atender as demandas de produção de alimentos ou para a 

construção de moradias, obras de infraestrutura, equipamentos eletrônicos de alta tecnologia, veículos e 

máquinas. 

Cecconello (2008), comenta que a dependência da sociedade pelos usufrutos minerais, atrelado 

ao crescimento populacional gera o aumento na demanda por recursos da Terra. Nessa perspectiva, 

houve um agravamento nos impactos gerados sobre o meio ambiente, gerando um desequilíbrio do 

ecossistema humano (CECCONELLO, 2008).  

Por ser imprescindível para o ser humano e os demais seres vivos do nosso planeta, surge a 

necessidade de proteger o meio ambiente efetivamente, erigindo-se do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como indispensável à sadia qualidade de vida (CECCONELLO, 2008). 

Milaré (2015), menciona que a obrigatoriedade de estudos que visam a integridade do meio 

ambiente, significou um marco na evolução do ambientalismo brasileiro, dado que, até meados da década 

passada, nos projetos de empreendimentos apenas eram consideradas as variáveis técnicas e 

econômicas, sem qualquer preocupação mais séria com o meio ambiente e, muitas vezes, em flagrante 

contraste com o empreendimento. 

Além da proteção, a recuperação e a preservação dos bens ambientais passam a ser dever do 

Estado e também da população (CECCONELLO, 2008). A proteção do direito fundamental ao meio 
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ambiente ecologicamente equilibrado é efetivada por meio de instrumentos jurídicos, dentre eles o Estudo 

de Impacto Ambiental, instituído pela Lei nº 6.938/1981 (CECCONELLO, 2008). 

Mirra (1998), informa que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um dos principais instrumentos 

legais de proteção do meio ambiente, destinado a garantir a efetividade do direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado constitucionalmente (art. 225, § 1º, IV, da CF). 

Brandt (2010), descreve que o EIA é um estudo minucioso, executado por equipes 

multidisciplinares, envolvendo o diagnóstico ambiental da área onde se pretende instalar o 

empreendimento, identificando e detalhando os possíveis impactos ambientais gerados por um 

empreendimento. Também são realizados estudos para o dimensionamento, minimização e mitigação 

destes impactos (BRANDT, 2010).  

Trata-se de um importante mecanismo de planejamento para a implantação de 

empreendimentos públicos e privados de forma segura e equilibrada em termos sócio-econômico-

ambientais, de realização obrigatória para a instalação de qualquer obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação ambiental (MIRRA, 1998). 

Tendo em vista, a importância do compromisso ambiental, o presente Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA, refere-se ao propósito da Mineração Longa Vida Ltda., em promover o licenciamento 

ambiental para a ampliação da lavra de filito. A jazida da Mineração Longa Vida Ltda, situa-se no Sítio 

Olho D’água, Bairro do Alegre, CEP: 8.435-000, no município de Nova Campina, porção Sudoeste do 

Estado de São Paulo. 
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 INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 Objeto do Licenciamento  

O objeto do licenciamento ambiental é a ampliação da área de lavra para extração de filito e a 

implantação de um DCE - Depósito Controlado de Estéril, os quais encontram-se restritos ao interior da 

poligonal 820.530/1984, que possui uma área de 52,1 hectares.  

O produto é utilizado como matéria prima em cerâmicas para diversas aplicações, e a 

propriedade abrangida pela poligonal do processo ANM pertence ao sócio da empresa. 

A jazida situa-se no Bairro do Alegre, no município de Nova Campina, porção Sudoeste do 

Estado de São Paulo, no lugar denominado Sítio Olho D’água, conforme demonstra a Figura 01 a seguir: 

 
Figura 01 – Localização dos municípios de Nova Campina  
Fonte: modificado de IPT (2008). 
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2.2 Empreendedor 

A MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. é uma empresa privada de quotas de responsabilidade 

limitada dedicada à exploração de recursos minerais. Atualmente o produto da lavra é destinado às 

indústrias cerâmicas dos estados de São Paulo e Paraná. 

 

2.3 Empresa Responsável pelos Estudos Ambientais 

A Chiavini & Santos – Mineração e Meio Ambiente é uma empresa brasileira fundada com o 

propósito de atender à demanda de um mercado cada vez mais exigente nas aplicações da engenharia 

integrada ao meio ambiente, voltada à uma das principais atividades econômicas do Brasil: A Mineração. 
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Com a experiência de mais de 10 anos de seus sócios, a empresa realiza estudos e projetos 

propondo soluções técnicas, econômicas e socioambientais para os empreendimentos de seus clientes. 

A equipe técnica e parceiros profissionais qualificados e em constante atualização, aliada à 

infraestrutura que a Chiavini & Santos possui, permite ampla abrangência de atendimento. 

Atuando em assessoria, consultoria, coordenação, elaboração de projetos e gerenciamento nas 

áreas de mineração e meio ambiente. A empresa preza pela qualidade de seus serviços para atender às 

necessidades de seus clientes e superar suas expectativas. 

A seguir é apresentado as informações da empresa responsável pelo estudo ambiental.  

 

Razão Social: CHIAVINI & SANTOS CONSULTORIA EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA.

Nome Fantasia: CHIAVINI & SANTOS MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE

CNPJ:  49.541.550/0001-07

Endereço: Rua Wilson Pontes n. 404,  Jardim Brasil, CEP: 18.405-170, Itapeva / SP 

Representantes Legais: REGINALDO MARCELO SANTOS CHIAVINI

reginaldo.chiavini@chiaviniesantos.com

JOSUÉ ALVES DOS SANTOS

josue.santos@chiaviniesantos.com

Telefone: Telefone: (15) 3521 2699 
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 JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO  

O setor brasileiro de revestimentos cerâmicos possui maior concentração nas regiões Sudeste 

e Sul e em expansão no Nordeste do País. Segmento produtivo de capital essencialmente nacional, é 

também um grande gerador de empregos, com aproximadamente 27 mil postos de trabalho diretos e em 

torno de 200 mil indiretos ao longo de sua cadeia produtiva (ABCERAM, 2017). 

A jazida da Mineração Longa Vida Ltda. constitui uma importante reserva mineral na região, e 

possui uma localização privilegiada, situando-se em uma das regiões de maior concentração de matéria-

prima utilizada no setor da indústria cerâmica. 

Apesar do filito ser utilizado para diversas finalidades, tais como, fundente para massas 

cerâmicas, carga para ração animal, fertilizante, tintas, defensivos agrícolas, entre outros, os principais 

clientes do produto da Mineração Longa Vida Ltda. são indústrias voltadas a cerâmicas de pisos e 

revestimentos, localizadas nos estados de São Paulo e Paraná. 

O Brasil é um dos maiores mercados cerâmicos no mundo, ocupando a segunda colocação 

mundial em produção e consumo de revestimento cerâmico e o sétimo lugar na escala de exportação 

mundial com negócios em mais de 110 países em todos os continentes (ABCERAM, 2017). 

O país também é um dos principais protagonistas no mercado mundial de revestimentos 

cerâmicos, ocupando a segunda posição em produção e consumo. Em 2016, foram produzidos 792 

milhões de metros quadrados para uma capacidade instalada de 1.048 milhões de metros quadrados 

(ANFACER). 

As vendas totais atingiram 800,3 milhões de metros quadrados, dos quais 706 milhões de metros 

quadrados foram vendidos no mercado interno e 94,3 milhões de metros quadrados exportados 

(ANFACER). 

Os bens minerais hoje disponíveis, são decorrentes da evolução geológica que a crosta terrestre 

sofreu no tempo. Assim que entendida essa evolução e conhecido os seus ambientes de formação, torna-

se possível prever a potencialidade de uma região para os bens minerais. Esse conhecimento decorrente 

da contribuição de muitos profissionais ao longo da aplicação da ciência geológica, permitiu que o IPT 

(Instituto de Pesquisa Tecnológica), dentro dos limites municipais de Nova Campina, realizasse a 
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delimitação das diversas unidades e a interpretação de suas potencialidades segundo seu ambiente, 

origens, tempo de formação, temperaturas e forças atuantes.  

O resultado do mapeamento realizado pelo IPT, demonstrou um grande potencial para 

ocorrência de jazidas de filito, calcário, quartzo, argila para cerâmica vermelha, areia para construção 

civil, brita, rochas para cantaria, xisto, caulim, wollastonita, cobre, água mineral, e carvão. 

De acordo com dados do IPT (2008), o filito, mineral não-metálico de interesse para o 

empreendimento em questão, é considerado, na região de Nova Campina, como um bem mineral que se 

dispõe em corpos alongados, preferencialmente na direção NE, intercalando-se com sericita-xistos, 

metassiltitos, meta-argilitos, ardósias e metarritmitos. De maneira mais restrita, podem ainda aflorar meta-

arenitos, quartzitos, mármores dolomíticos e clorita xistos. As jazidas de filito existentes em Nova 

Campina pertencem à Unidade PMiF do Grupo geológico Itaiacoca. 

Os corpos de filito, constituídos preferencialmente por caulinita, sericita e quartzo, podem 

apresentar dezenas a centenas de metros com variações composicionais por parte de óxidos e materiais 

carbonosos, denunciadas pela coloração variando entre o branco ou esbranquiçado a creme, rosa e cinza 

escuro a negro, às vezes interdigitados entre si. Essas três fácies possuem comportamentos diferentes 

em função dos teores de sílica, alumina, ferro e perda ao fogo, principalmente, acarretando-lhes 

diferentes aplicações. 

A figura 02 mostra os contrastes tonais dos filitos branco, rosa e preto. São variedades de 

minerais encontradas em corpos alongados com dezenas a centenas de metros, às vezes interdigitados. 
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Figura 02 – Amostras de filito branco, rosa e preto. 
Fonte: IPT (2008) 

A depender de suas características, os filitos encontram aplicações na indústria cerâmica, como 

cargas em produtos químicos, em rações animais ou em argamassas acompanhado de outros aditivos. 

Mediante os dados apresentados pelo IPT, verifica-se que, mineralogicamente, o município de 

Nova Campina é extremamente suscetível a jazidas de filito. Sendo assim, levando em conta a rigidez 

locacional existente nas operações minerárias, têm-se como primeira justificativa, a existência da jazida 

de filito pertencente à Mineração Longa Vida, cujo direito de lavra foi concedido pela ANM (Agência 

Nacional de Mineração) por meio da concessão de lavra outorgada por meio do processo 820.530/1984.  

Embasando nessa premissa, levando em consideração as características do empreendimento, 

justifica-se a ampliação da jazida em observância aos itens: 

 Infraestrutura consolidada 

Por se tratar de uma mineradora que já se encontra em operação, levando em consideração 

que já existem estruturas de apoio, vias de acesso, áreas de servidão e maquinário 

necessário à extração e transporte do mineral extraído, tendo em vista que as estruturas 

preexistentes possuem capacidade de suportar a ampliação das atividades minerárias, 

justifica-se que a infraestrutura, já consolidada, da Mineração Longa Vida, é um fator que 
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diminui a necessidade de implantação de todas as estruturas de apoio, fato que causaria 

considerável impacto na região. 

 Fácil acesso: 

O município de Nova Campina, situa-se na região Sudoeste do Estado de São Paulo e dista, 

por acesso rodoviário, 290 km da capital utilizando-se a Rodovia Castelo Branco (SP 280) 

em conexão com as Rodovia Raposo Tavares (SP 270) de Sorocaba à Itapetininga, a 

Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP 127) de Itapetininga à Capão Bonito, 

seguindo então pela Rodovia Francisco Negrão (SP 258) até o município de Itapeva, com 

acesso interno para a Rodovia Luiz José Sguario até o município de Nova Campina (km 16). 

As principais rodovias podem ser observadas na figura 01. 

A jazida de filito pertencente à Mineração Longa Vida situa-se no município de Nova 

Campina, próximo ao perímetro urbano. 

Para acessar o empreendimento partindo do trevo do letreiro da cidade na Rodovia Luiz 

José Sguario (km 16), principal via de acesso à Nova Campina, deve-se seguir a Rua Salatiel 

David Muzel por 300 m, acessando pela esquerda a estrada municipal por 1,2km em direção 

à Mineração Longa Vida e as Indústrias Silicate, que dividem a mesma portaria. 

 Intervenção em cavidades naturais 

De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE), 

sob responsabilidade do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas 

(CECAV), o empreendimento supracitado dista mais de 2,2 km da cavidade natural mais 

próxima a ele. Tal cavidade é denominada como Gruta do Taquari Mirim. 

Tendo como base a legislação vigente, que regulamenta e classifica o grau interferência de 

empreendimentos em cavidades naturais, onde se estabelece uma área de influência básica 

das cavidades de 250m, pode-se inferir que a Mineração Longa Vida não impacta a Gruta 

do Taquari Mirim. 

 Intervenção em áreas prioritárias para conservação 
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Informações do programa BIOTA-FAPESP (Programa de Pesquisas em Caracterização, 

Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do estado de São Paulo), 2008, a ampliação pleiteada pela Mineração Longa Vida 

não se encontra em áreas de significativa importância, quando consideradas as áreas 

prioritárias para conservação. 

 Intervenção em sítios geológicos e paleontológicos 

Segundo dados do SIGEP – Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil, o sítio mais 

próximo à mineração Longa Vida, são os Estromatólitos de Nova Campina e Itapeva. O Sítio 

049, denominado Afloramento Principal localiza-se nas coordenadas 24°08'51,3"S e 

48°55'20,7"O (SIRGAS2000) e situa-se a mais de 3,5 km do limite do empreendimento, não 

sendo, portanto, afetado pela operação da mineradora. 

 Intervenção em Unidades de Conservação 

Dados contidos no DataGeo apontam que o empreendimento a ser licenciado dista cerca de 

19,5km, da UC (Unidade de Conservação) mais próxima a ele. Trata-se de uma Unidade de 

Proteção Integral, denominada Estação Ecológica de Itapeva, dimensionada em 106,77 ha. 

A referida UC, situada no município de Itapeva – SP, foi ciada a partir do Decreto nº 23.791 

de 13 de agosto de 1985, tendo como coordenada médias 24°02’00”S e 49°06’00”O 

(SIRGAS2000). 

Dessa maneira, pode-se inferir que a Mineração Longa Vida não interferirá em Unidades de 

Conservação federais ou estaduais, tanto de proteção integral como as UCs de uso 

sustentável. 

Por fim, cabe ressaltar que o empreendimento objeto deste trabalho se encontra em atividade, 

sendo este projeto, um pedido de expansão da cava para continuidade da produção, de forma a atender 

a alta demanda desse bem mineral, permitindo o melhor aproveitamento das reservas minerais da jazida 

em áreas já outorgadas para lavra pela Agência Nacional de Mineração. Os Filitos presentes no 

empreendimento possuem características distintas nas frentes de lavra, e o mineral encontrado nas áreas 
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de ampliação objeto deste trabalho são imprescindíveis para o atendimento das necessidades da 

indústria cerâmica. 
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 ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

4.1 Alternativas Tecnológicas 

Por se tratar de atividade apontada como altamente impactante, objeto de pressões por parte 

da sociedade, do mercado e dos acionistas, a mineração vem a muito se capacitando para a gestão 

ambiental. Naturalmente, a estratificação dos empreendimentos é também acompanhada por uma 

estratificação no acesso a esta tecnologia, resultando em níveis tecnológicos diferenciados.  

De acordo como Ministério do Meio Ambiente (2001), de forma geral, o nível tecnológico da 

mineração de porte no Brasil, é compatível com os níveis mais avançados no mundo, até porque estas 

empresas sofrem pressão do mercado comprador internacional ou de acionistas estrangeiros, 

ressalvadas as características ambientais e sociais que diferenciam alguns conceitos de gestão em cada 

país. 

Considerando-se os levantamentos regionais, cada vez mais se observa, no setor minerário, a 

utilização de métodos indiretos não impactantes, tais como os métodos geofísicos aerosuportados, os 

quais vem atingindo significativos avanços tecnológicos. Mesmo levantamentos topográficos de áreas 

restritas, já vêm sendo realizados por métodos indiretos, com a utilização de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento. 

As alternativas tecnológicas a serem aplicadas pela Mineração Longa Vida no processo de 

extração do mineral filito, contarão com metodologias diversas, sendo elas descritas abaixo: 

 Desmonte mecânico 

Na maioria dos casos, o desmonte será realizado por meio mecânico, sendo a lavra realizada 

em tiras consorciada a bancada. Tal tarefa será realizada com a utilização de trator de 

esteiras dotado de escarificador, que desloca os pacotes rochosos.  

Sucintamente, o desmonte consiste no trabalho de tratores de esteira percorrendo a frente 

de lavra perpendicularmente às camadas, no sentido de mergulho das mesmas. Durante o 

processo, a máquina baixa o escarificador que, com o deslocamento do trator, leva as 
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camadas rochosas ao mesmo tempo em que a lâmina faz sua diminuição em blocos 

menores. 

 Desmonte com uso de explosivos 

O processo de desmonte com uso de explosivos será realizado com a utilização de um plano 

de fogo dimensionado para as condições das rochas a serem rompidas. Atualmente, o 

empreendedor realiza a contratação de empresa especializada para realização do plano de 

fogo, transporte, instalação e demais procedimentos relacionados ao uso de explosivos no 

empreendimento, não havendo, portanto, a necessidade de estocagem de materiais de uso 

controlado em paióis. 

É importante frisar que, o desmonte por meio de detonação será realizado apenas em casos 

em que a dureza da rocha se mostrar maior que a capacidade mecânica dos equipamentos 

envolvidos no processo de desmonte mecânico. 

O objetivo da denotação é realizar o fraturamento da rocha, para que essa seja extraída por 

meio mecânico, prevendo assim, projeções de projéteis passíveis de causar danos diversos. 

A frequência de detonações da Mineração Longa Vida é muito baixa, não havendo previsão 

em cronograma para a ocorrência das detonações. 

 Carregamento e transporte 

Os materiais desmontados, sejam eles, pelo desmonte mecânico ou com o uso de 

explosivos, são carregados por pás carregadeiras sobre rodas em caminhões que o 

transportam até as instalações de britagem. 

Este carregamento é realizado de acordo com uma sequência pré-estabelecida, para que o 

produto final mantenha as características de fundência, condições de absorção de água e 

coloração pós queima compatíveis aos níveis pretendidos por cada cliente. 

 

 

Página: 139



  

 

 

  

 

Página 51 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 Britagem e Homogeneização 

Na britagem, com a chegada dos caminhões provindos de várias frentes de lavra, 

previamente estabelecidas para formulação deste produto, o mineral sofrerá a primeira 

blendagem. Na sequência, será cominuido e, através de uma correia transportadora 

motorizada, disperso no formato de uma grande meia lua, caracterizando a segunda etapa 

de homogeneização. 

O filito beneficiado pelo processo de britagem, já blendado por duas vezes e na 

granulometria exigida pelo comprador, novamente será carregado por tratores do tipo pá-

carregadeira sobre rodas até os caminhões, que o transportarão para o local de estoque 

devidamente licenciadas no empreendimento, formando pilhas homogeneizadas de 

materiais apresentando as características requeridas pelo comprador. 

Apesar de passar por procedimentos de blendagem e cominuição, o filito extraído será 

vendido “in natura”. 

4.2 Alternativas Locacionais 

Dentre outras legislações que garantem o direito de extração de minerais contidos no subsolo, 

cita-se o artigo 176 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual afirma que as 

“jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 

propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 

garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra”. 

O referido artigo, ainda define bens minerais como objeto de interesse nacional e prevê a 

autorização ou concessão do direito de pesquisa, lavra e aproveitamento pela União a pessoas físicas 

ou jurídicas que se encontram em situação regular para com a legislação brasileira. 

A indústria de exploração mineral, pela sua grandiosidade requer diversos investimentos desde 

a pesquisa, viabilidade econômica, tecnologia adequada e o capital a ser investido e ainda o tipo, a 

qualidade e quantidade do mineral a ser explorado. Por isso, são instaladas em locais de grande 

ocorrência mineral, independentemente de sua localização em relação à mão-de-obra e ao mercado 
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consumidor, pois a matéria-prima, não é uma produção ou criação humana e sim uma riqueza natural 

formada ao longo do tempo geológico, que pode chegar a milhões de anos.  

Um conceito fundamental para a compreensão plena do setor mineral e sua relação com os 

recursos hídricos, é a rigidez locacional. O termo significa que, diferentemente de outras atividades, nas 

quais se pode escolher entre vários locais para instalar o empreendimento, em mineração, somente é 

factível instalar a mina onde há a efetiva disponibilidade de minérios, ou seja, uma jazida. E será naquela 

localidade que a operação mineral terá que contar com os demais recursos, sejam hídricos ou outros 

quaisquer. 

Scliar (1996) define localização mineral como uma conjugação de fatores físicos, químicos e 

geológicos que permitiu seu acúmulo em tal quantidade e teor que podem ser economicamente extraídos. 

Essa localização exclusiva e privilegiada dos bens minerais em alguns locais da crosta terrestre é 

chamada rigidez locacional. 

Esta rigidez locacional se deve ao fato da não ubiquidade destes bens minerais, que faz com 

que algumas regiões do planeta sejam privilegiadas com grande potencial mineral em relação a outros 

em que estas ocorrências praticamente inexistem Scliar (1996). 

Resumidamente, rigidez locacional significa que o empreendedor não pode escolher livremente 

o local onde exercer sua atividade produtiva, pois, as jazidas devem ser lavradas em seu local de 

ocorrência. 

Sendo assim, pode-se inferir que empreendimentos minerários não apresentam alternativas 

locacionais, devido à rigidez apresentada pelo bem mineral. 

Complementa-se ainda, que os diagnósticos realizados para elaboração do presente Estudo de 

Impacto Ambiental, apontam para uma área de baixa relevância arqueológica, não está inclusa em áreas 

prioritárias para conservação ou áreas indígenas e não possui interferência em Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal. 
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4.3 Alternativa Zero 

Este cenário apresenta o local do empreendimento caso não haja sua ampliação, também 

chamada de “Alternativa Zero”, divididos em meio físico, biótico e socioeconômico, cada um deles 

relacionados aos aspectos em que se encontram envolvidos de forma direta ou indireta. Todas as 

modificações que podem ocorrer nos meios estão relacionadas também à saúde dos trabalhadores da 

mineração e dos moradores da comunidade local, que são os principais afetados pelos impactos da 

atividade minerária exercida pela Mineração Longa Vida. 

 Meio físico 

Após o encerramento das atividades em áreas já licenciadas, com a não ampliação da lavra 

para pontos não explorados da jazida, viria a não continuidade dos processos decorrentes da extração 

mineral. O que culminaria no encerramento das atividades, deixando de ter aproveitamento completo das 

reservas de filito. 

O relevo se manteria praticamente inalterado, salvo intervenções já realizadas, pois trata-se de 

um processo de ampliação. A área da cava seria alvo de recuperação ambiental das áreas degradadas, 

de forma que o interior da cava fosse, gradativamente, preenchido por vegetação. 

As áreas de servidão, seriam gradativamente revegetadas e recuperadas, de modo a garantir 

sua estabilidade geotécnica, porém não há como se prever se haveria uma reposição florestal nessas 

áreas, uma vez que cessada a renda advinda da mineração, a população local se voltaria para a 

agricultura e pecuária, fato este que poderia influenciar diretamente na transformação dessas regiões em 

áreas de pastagens e/ou cultivo agrícola, uma vez que já estão desmatadas. 

Como não haveria mais material para ser beneficiado, os equipamentos instalados seriam 

retirados do local e parte deste seria descartado como sucata, destinado à reciclagem de metais. Além 

disso, as edificações teriam de ser demolidas, gerando-se uma grande quantidade de resíduos de 

construção civil. 

Com a retirada de todo o material do local, diversos caminhões teriam de ser mobilizados, o que 

geraria um consumo alto de combustíveis, consequentemente, de poluentes atmosféricos e emissão de 

material particulado. 

Página: 142



  

 

 

  

 

Página 54 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Para suprir a oferta dos produtos que hoje são oferecidos pela Mineração Longa Vida, as 

indústrias mineradoras teriam de aumentar a produção e novas mineradoras teriam de ser instaladas, o 

que poderia causar significativo prejuízo ambiental quando considerados os impactos visual, físico 

socioeconômico e biológico, advindo da alteração de habitats, até então intocados.  

Com o encerramento das atividades da Mineração Longa Vida, os produtos ofertados pela 

empresa teriam que ser adquiridos por seus clientes através de outras mineradoras mais distantes, o que 

geraria um custo mais elevado e um transporte com maior queima de combustíveis fósseis, 

consequentemente, com maior emissão de gases como o CO², CO e SOx. 

Com relação aos recursos hídricos superficiais, provavelmente a qualidade da água iria sofrer 

uma melhora pela própria capacidade de resiliência de cada curso hídrico, pois com o fechamento da 

atividade e o cessamento de renda para população local, projeta-se que alguns moradores iriam migrar 

do local, sendo assim, a carga orgânica dessa população, sofreria uma redução. No entanto, tal redução 

não é significativa para a área, tendo em vista a baixa quantidade de pessoas que passariam pelo 

processo. 

O aporte de sedimentos no curso hídrico também seria diminuído, uma vez que a movimentação 

de terra seria menor, entretanto, com a possível conversão das áreas ocupadas hoje pela mineração em 

área de pastagens ou de cultivo, o não assoreamento dos cursos hídricos não seria garantido, uma vez 

que as áreas em contato direto com as áreas de pastagens ou cultivo, dificilmente iriam se recuperar. 

Quanto as águas subterrâneas, uma vez que a cava projetada não está atingindo o aquífero, 

pouco iria mudar do cenário com ou sem a implantação do empreendimento. 

A qualidade do ar seria melhorada, uma vez que a atividades de extração e beneficiamento 

seriam encerradas, diminuindo significativamente a movimentação de máquinas e caminhões no trecho 

de acesso ao empreendimento. No entanto, a alteração não seria muito relevante, tendo em vista que o 

empreendimento possui medidas eficazes para a atenuação desse impacto. 

Com o fechamento da atividade, o ruído, vibração e sobrepressão, praticamente não iriam 

existir, entretanto, os níveis hoje praticados, são monitorados e todos se encontram dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação. Sendo assim, quanto ao conforto da população pouco iria ser alterado. 
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Meio Biótico 

No que se refere à biota local, a não ampliação do empreendimento não resultaria em alterações 

significativas, considerando a atual existência de atividades minerárias na região objeto de ampliação. 

A área de mata nativa em estágio inicial e médio de regeneração equivalente a 7,32 ha, deixaria 

de ser suprimida para ampliação da cava, com isso, não haveria perda de espécimes da flora, 

afugentamento ou perda da fauna ou criação de novos ambientes. Entretanto, não haveria o 

enriquecimento e adensamento de outras áreas alvo da nova compensação ambiental proposta pela 

mineradora, que poderá trazer benefícios para a fauna e flora local e regional, superior ao que seria 

atingido pelo mantimento dos fragmentos citados 

Outros pontos importantes, são: a proliferação de vetores e alteração de habitats. Tais impactos 

dificilmente ocorrerão sem quaisquer tipos de intervenções antrópicas no meio biótico, o que pode ser 

benéfico para o meio. Porém, o local em que está instalado a mineradora e onde é pretendida a 

ampliação, já se encontra antropizado, especialmente, tendo em vista que a Mineração Longa Vida dista 

390 metros do perímetro urbano da cidade de Nova Campina, dessa forma, a proliferação de vetores 

advindos da presença humana, é inevitável para a região, independente da ampliação das atividades da 

mineradora. 

Meio Socioeconômico 

Dos três meios envolvidos na não continuidade do empreendimento, o meio antrópico sofre os 

impactos negativos mais severos, pois a comunidade próxima ao empreendimento tem a mineradora 

como um importante gerador de renda local, tendo em vista que a Mineração Longa Vida emprega, 

atualmente, cerca de 23 colaboradores diretos e 45 indiretos. 

Um impacto positivo que pode ser destacado é a diminuição significativa da poeira oriunda do 

tráfego de máquinas e, principalmente, de caminhões nas vias de acesso ao empreendimento. Em 

contrapartida, ocorreria uma desvalorização considerável no preço dos imóveis locais, além da redução 

das atividades comerciais. 

Com o encerramento das atividades de mineração, a Prefeitura Municipal de Nova Campina, o 

estado de São Paulo e a União, teriam diminuídas suas arrecadações tributárias e compensações 
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financeiras relativas à extração mineral, o que pode desacelerar o respectivo crescimento ou o surgimento 

e uma estagnação econômica e populacional regional e local. 
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 ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

O presente capítulo apresenta referências às normas ambientais mais relevantes e pertinentes 

ao empreendimento, em âmbito federal, estadual e municipal. As legislações aqui citadas, devem ser 

observadas pelos empreendedores antes e durante da implantação do empreendimento, assim como em 

sua fase de operação. Sendo assim, destacam-se os diplomas legais que abordam o direito minerário, o 

controle da poluição e a proteção aos recursos naturais, muito embora também sejam apresentadas 

normas sobre outros temas correlatos. 

5.1 Legislação Envolvida 

O empreendimento em questão localiza-se no município de Nova Campina, sudoeste do Estado 

de São Paulo, onde desenvolve a atividade minerária, voltada à extração de filito. 

De acordo com o Art. 20 da trigésima quinta edição da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, realizada no ano de 2012, considera-se como bens da União, dentre outros, os recursos 

minerais, inclusive os do subsolo, conforme disposto no inciso IX. 

O Art. 176 da referida Lei afirma que as jazidas minerais, estando ou não em lavra, constitui 

propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento. Tais jazidas são de domínio da 

União, estando a sob responsabilidade federativa a concessão de lavra aos interessados. 

Os parágrafos primeiro a quarto do artigo supracitado esclarecem que a concessão de lavra 

poderá ser fornecida a pessoas físicas ou jurídicas que estejam em dia com os critérios legais 

estabelecidos pela legislação brasileira, sendo as concessões emitidas, fixadas por tempo limitado e 

intransferíveis sem que haja prévia autorização da União. 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 

constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem 

à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

§ 1° A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o 

caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no 

interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 

e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas 

atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.  
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§ 2° É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que 

dispuser a lei. 

§ 3° A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões 

previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia 

anuência do Poder concedente.  

§ 4°  Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável 

de capacidade reduzida. (35ª Edição da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 2012). 

 

Com base no disposto na Constituição Federativa do Brasil, fica claro o direito de exploração 

mineral por empreendedores em território brasileiro, no entanto, fica estabelecido que a exploração não 

poderá ser realizada de maneira indiscriminada, necessitando de regularização e controle de impactos 

ambientais e sociais. A afirmativa se esclarece quando se observa o disposto no Art. 225 da Constituição, 

que traz a seguinte redação: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

O inciso IV, § 1°do Art. 225 evidencia ainda que se deve “exigir, na forma da lei, para instalação 

de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”. Tal ferramenta é de fundamental importância 

para garantir a qualidade ambiental e social, assegurando que a implantação, operação ou ampliação do 

empreendimento não causará impactos negativos não compensáveis ou mitigáveis aos meios físico, 

biótico e antrópico. 

Os incisos V. VI e VII do mesmo artigo trazem ainda, novas ferramentas de proteção ambiental, 

visando o atingimento da sustentabilidade por meio do equilíbrio entre a qualidade ambiental, a economia 

e os interesses sociais: 

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; 

VI I – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Art. 225 

da 35ª edição da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 2012). 
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Ainda embasado no Art. 225 da Constituição Federal de 1988, parágrafo segundo, se pode inferir 

que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. 

Nesse sentido, a exploração dos recursos minerais se entrelaça à utilização e preservação do 

meio ambiente, devendo, portanto, respeitar também as legislações de outros entes federados que 

possuem atribuição para legislar e fiscalizar aspectos relacionados aos recursos ambientais, conforme 

disposto no Art. 23: 

É competência comum da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios: 

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público; 

[...] VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; 

[...] XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a união e os Estados, 

o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional. 

Complementando a Constituição brasileira, cita-se a Lei Federal nº. 6.938/81, a qual Institui a 

PNMA - Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, inclusive 

descrevendo pormenorizadamente, em seu art. 6º, quais os entes públicos que constituem o SISNAMA 

(Sistema Nacional do Meio Ambiente), bem como sua estruturação. Nessa mesma esteira, o Decreto nº 

88.351/1983 regulamentou a Lei n° 6.938/81, dispondo, principalmente, sobre a criação do CONAMA – 

Conselho Nacional do Meio Ambiente e suas atribuições. 

A Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985, disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico e dá outras providências. 

De acordo com seu artigo primeiro, regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: ao meio-ambiente; ao 

consumidor, a bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer 
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outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; à ordem urbanística; à honra e à 

dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social.  

A Lei Federal nº 9.605/98, conhecida como a “Lei dos Crimes Ambientais”, o Decreto Federal nº 

6.514/08 (alterado e acrescido pelo Decreto Federal nº 6.686/08) dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações. 

Associada a Lei n° 9.605/98, a Instrução Normativa IBAMA nº 014/09 (alterada pela Instrução 

Normativa IBAMA nº 027/09) regula os procedimentos para a apuração de infrações ambientais, a 

imposição de sanções, a defesa ou impugnação, o sistema de recursos, a cobrança de multas e a 

conversão destas em prestação de serviços ao meio ambiente. Complementarmente, a Instrução 

Normativa ICMBio nº 006/09 também dispõe sobre a apuração de infrações ambientais. 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera 

as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, 

e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências, em seu artigo 

segundo, afirma que as florestas e áreas vegetadas presentes no território brasileiro são de interesse 

comum a todos: 

As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de 

utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, 

exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente 

esta Lei estabelecem. 

A Lei n° 5.197, de 03 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 

providências, fixa diretrizes para salvaguarda da fauna silvestre em âmbito nacional e estipula regras e 

restrições para interações com os espécimes nativos.  

Em seu artigo 1°, a referida legislação define que “os animais de quaisquer espécies, em 

qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna 

silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo 

proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha”. 
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A Lei nº 7.803 de 18 de julho de 1989, altera a redação da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965, e revoga as Leis n.º 6.535, de 15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986 e estabelece 

as florestas e demais formas vegetais situadas ao longo de rios ou demais corpos hídricos como Áreas 

de Preservação Permanente (APP). 

Por meio da referida Lei, se estabelece ainda, critérios para a definição da amplitude das APPs 

embasando-se nas características dos cursos d’água considerados. 

A Portaria MINTER Ministério de Estado do Interior n° 092, de 10 de junho de 1980, estabelece 

critérios e padrões abrangentes, para aplicação em todo o território nacional, para emissão de sons e 

ruídos de diferentes fontes, entre elas as atividades industriais, incluídas as atividades de mineração. 

Tal portaria fixa diretrizes e critérios para emissão de ruídos levando em consideração a fonte 

geradora, o local de geração e o período do dia em que o ruído é emitido (diurno ou noturno). 

A Resolução CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente n° 001 de 23 de janeiro de 1986, 

que dispõe de critérios básicos e diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental, no uso de suas 

atribuições, estabelece as definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e 

implementação das ferramentas de Avaliação de Impacto Ambiental, como um dos instrumentos 

pertencentes à Política Nacional de Meio Ambiente. 

A CONAMA 01/86, em seu artigo segundo, por meio dos incisos I ao XVIII, define alguns 

seguimentos de empreendimentos passíveis de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo 

Relatório Impacto Ambiental (RIMA), dentre eles, atividades ligadas à mineração: 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II - Ferrovias;  

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18 de setembro 

de 1966158;  

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;  

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem159 para fi ns 

hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 

Página: 150



  

 

 

  

 

Página 62 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição 

de bacias, diques;  

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo , xisto, carvão);  

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;  

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;  

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;  

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, 

destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos hidróbios?)160;  

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;  

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, 

quando atingir áreas signifi cativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista 

ambiental;  

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental 

a critério da SEMA e dos órgãos estaduais ou municipais;  

XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade 

superior a dez toneladas por dia. (nova redação dada pela Resolução n° 11/86)  

XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha. ou menores, neste caso, 

quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista 

ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental. (inciso acrescentado pela Resolução n° 11/86)  

XVIII - Empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. (inciso 

acrescentado pela Resolução n° 5/87) 

Os artigos quarto e quinto da CONAMA 01/86, esclarecem que o planejamento, implantação ou 

modificação das atividades de um empreendimento, devem ser realizados atentando-se ao porte e 

particularidades do empreendimento, fixando ainda, parâmetros para definição das áreas de influência 

direta, indireta e eixos temáticos de interesse. 

Em consonância com o Artigo 8º da Lei Complementar nº 140/11, que fixa normas, nos termos 

dos incisos III, VI e VII, do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora, e altera a Lei Federal nº 6.938/81 (que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente), o empreendimento em estudo será licenciado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SMA-SP), reorganizada pelo Decreto Estadual nº 54.653/09, através da Companhia Ambiental 
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do Estado de São Paulo (CETESB), criada pela Lei Estadual nº 118/73 e reorganizada pela Lei Estadual 

nº 13.542/09. 

No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei 9.509 de 20 de março de 1997, dispõe sobre a Política 

Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. A legislação citada 

estabelece os objetivos, aplicação e controle do uso de recursos ambientais e a qualidade destes. Através 

desta, são fixados os princípios, metodologias e obrigações quanto à aplicação da Lei. 

O Decreto n° 99.274, de 06 de junho de 1990, regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 

1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de 

Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá 

outras providências.  

Em seu Art. 17, o Decreto citado estabelece que a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente 

integrante do Sisnama – Sistema Nacional de Meio Ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 

exigíveis. 

O Parágrafo primeiro desse mesmo artigo complementa que caberá ao CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente fixar as diretrizes básicas para a avaliação ambiental no âmbito do 

licenciamento, contendo minimamente, o diagnóstico ambiental da área, descrição da proposta e suas 

alternativas, identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos. 

A Lei 997 de 31 de maio de 1976, dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente e 

constitui o sistema de prevenção e controle da poluição do ambiente, criando regras para lançamento ou 

liberação no solo, água e ar, de toda e qualquer forma de energia ou matéria, levando em consideração 

a intensidade, quantidade, concentração e características de cada emissão. 

O artigo quinto da referida Lei estabelece ainda, que os empreendimentos dotados de potencial 

para causar poluição ou degradação ambiental estão sujeitos à previa autorização do órgão estadual 
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competente para a instalação, ampliação ou operação. Tais autorizações deverão ser requeridas por 

meio de Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação. 

Por fim, analisando os mecanismos legislativos aplicados pelo município de Nova Campina, 

verifica-se a inexistência de legislações ambientais específicas voltadas ao licenciamento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página: 153



  

 

 

  

 

Página 65 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 COMPATIBILIDADE DO PROJETO 

O capítulo destinado à avaliação da compatibilidade do projeto com as políticas setoriais, planos 

e programas governamentais, em âmbito federal, estadual e municipal. 

Além do levantamento das políticas públicas presentes na área de influência do 

empreendimento, o presente capítulo visa identificar como a presença do empreendimento afetará os 

programas e projetos voltados ao atendimento à sociedade, seja de maneira positiva ou negativamente. 

6.1 Projetos e Programas 

Abaixo, são identificados os principais projetos e programas desenvolvidos no município de 

Nova Campina – SP.  

 PAA – Programa de Aquisição de Alimentos 

Iniciado no dia 17 de maio de 2018, o Programa de Aquisição de alimentos, ou simplesmente 

PAA, é uma iniciativa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Governo 

Federal visando fortalecer os pequenos produtores rurais e implementar a segurança alimentar e 

nutricional junto à população de maior vulnerabilidade social.  

A secretária de assistência e desenvolvimento social, Sra. Rozangela Souza, explica que “a 

iniciativa visa a valorização da agricultura familiar, garantindo a sustentabilidade à população, bem como 

a justa distribuição de renda e a segurança alimentar e nutricional” (Prefeitura de Nova Campina, 2018). 

O programa possui como alvo principal, famílias cadastradas em algum programa social já 

existente, como as mães beneficiárias do “Viva Leite”, benefício emergencial, idosos, gestantes e 

acamados. 

A prefeita, Jucemara Fortes do Nascimento afirma que a iniciativa visa não apenas o 

fortalecimento do pequeno produtor rural, mas estimula a fixação do homem no campo, gerando renda. 

Jucemara ressalta que o sucesso do programa depende, sobretudo, da união e organização da 

comunidade. A prefeita afirma que o PAA é vantajoso tanto para os pequenos produtores, que têm sua 
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produção excedente vendida a preços vantajosos, quanto para as entidades e famílias que precisam e 

recebem os produtos (Prefeitura de Nova Campina, 2018). 

 Preparar Para Trabalhar 

No dia 23 de abril de 2018 a prefeita Juracema Fortes do Nascimento deu início ao programa 

“preparar para trabalhar”, aprovado por unanimidade pela câmara municipal.  

A proposta consiste em um projeto de social de qualificação profissional com duração de seis 

meses, o qual contou com parceria entre as secretarias de assistência e desenvolvimento social, 

educação, obras e saúde, que fizeram o acompanhamento durante os meses em que o programa esteve 

ativo. 

A primeira etapa do projeto incluiu dez mulheres na capacitação de manuseio de alimentos. 

Estas se encontram em atividade por meio da secretaria de educação, monitoradas por nutricionista. 

De acordo com dados contidos no site da prefeitura, o programa destina-se à qualificação das 

famílias usuárias do SUAS – Sistema Único de Assistência Social e visa proporcionar um incentivo a 

essas famílias para o mercado de trabalho. As 20 pessoas (10 Mulheres e 10 homens) incluídas nas duas 

etapas, terão ao final do prazo determinado, um certificado de qualificação e também uma carta de 

recomendação profissional. Bem como, suas famílias acompanhadas pela Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social, Cras e Secretaria de Saúde, sendo reservado dias para cursos e palestras nas 

áreas em que atuarão. 

 Bolsa Família 

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) é o órgão responsável por coordenar as 

atividades assistenciais social. A unidade de Nova Campina - SP têm o objetivo de atender famílias em 

situação de vulnerabilidade, que precisem de auxílio social. 

Quem deseja se inscrever no Bolsa Família ou em outros programas do governo, deve se dirigir 

ao CRAS e solicitar atendimento. A unidade conta com assistentes sociais e agentes da prefeitura para 

auxiliar na realização do Cadastro Único. 
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Além disso, também fica a cargo do CRAS transmitir as orientações necessárias para o 

cumprimento das condicionalidades do Bolsa Família, como a atualização cadastral, a frequência escolar 

de crianças e adolescentes, bem como o acompanhamento da saúde de crianças e adolescentes. 

De acordo com os dados da Caixa Econômica Federal, levando em consideração a listagem do 

mês de junho de 2018, o município conta com 898 famílias que recebem o benefício. Os dados podem 

ser consultados por meio de consulta pública, acessando o endereço eletrônico: 

https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/beneficio/04.01.00-00_00.asp.  

 Programa Frente Paulista 

O programa tem por finalidade beneficiar jovens e adultos através de uma bolsa auxílio no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais), além de uma cesta básica e curso obrigatório para formação profissional 

dos participantes, com duração de nove meses.  

O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego Frente de Trabalho proporciona qualificação 

profissional e renda para cidadãos desempregados, em situação de alta vulnerabilidade social, por meio 

de atividades produtivas em equipamentos estaduais e municipais. 

O bolsista da Frente permanece no programa por até nove meses (não prorrogáveis), com 

jornada de seis horas diárias, quatro dias por semana. No quinto dia ele participa de um curso de 

qualificação profissional ou alfabetização. 

O beneficiado deve ter no mínimo 17 anos, ser residente no Estado de São Paulo há pelo menos 

dois anos e estar desempregado a mais de um. O participante recebe mensalmente bolsa-auxílio, crédito 

para compra de alimentos e seguro de acidentes pessoais. A participação no programa não representa 

vínculo empregatício, já que o mesmo tem caráter assistencial e de formação profissional. 

 Programa Minha Casa Minha Vida 

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) se propõe a subsidiar a aquisição da casa própria 

para famílias com renda até R$ 1.600,00 e facilitar as condições de acesso ao imóvel para famílias com 

renda até R$ 5 mil. Para isso, o governo federal disponibilizou, na segunda etapa do programa, um total 

de R$ 125,7 bilhões, entre subsídio e linhas de financiamento (GOVERNO FEDERAL, 2017). 
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Para participar do Minha Casa Minha Vida, as famílias deverão estar enquadradas nas faixas 

de renda previstas. A seleção dos beneficiários é de responsabilidade das prefeituras, portanto, os 

interessados devem se cadastrar na sede administrativa do município. 

Toda família com renda bruta mensal de até R$ 5 mil pode participar do programa, desde que 

não possua casa própria ou financiamento em qualquer unidade da federação, ou tenha recebido 

anteriormente benefícios de natureza habitacional do Governo Federal. 

- Faixa 1 - Famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.600,00. 

- Faixa 2 - Famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.275,00. 

- Faixa 3 - Famílias com renda mensal bruta acima de R$ 3.275,00 até R$ 5 mil. 

 Modalidades 

De acordo com dados do Governo Federal (2018), o MCMV possui cinco modalidades para a 

Faixa 1: 

1 - Empresas – atende famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 por meio da transferência de 

recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).  Nessa modalidade, a maior parte do subsídio é 

da União. A parcela paga pelo beneficiário é de 5% da renda mensal, com prestação mínima de R$ 25. 

2 - Entidades – para as famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 organizadas em cooperativas 

habitacionais ou mistas, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos. O trabalho é feito 

por meio da produção, aquisição ou requalificação de imóveis já existentes. A União concede subsídio 

para a construção da unidade por meio de financiamentos a beneficiários organizados de forma 

associativa por uma entidade. A parcela paga pelo beneficiário é de 5% da renda mensal, com prestação 

mínima de R$ 25. 

3 - Municípios com até 50 mil habitantes – atende às famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 em 

municípios com população de até 50 mil habitantes, não integrantes de regiões metropolitanas das 

capitais estaduais. O subsídio é da União, sendo que o valor de contrapartida pode ou não ser cobrado 

do beneficiário. 

4 - FGTS – para atender às famílias com renda mensal até R$ 5 mil por meio do financiamento com 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
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5 - Rural – modalidade destinada aos agricultores familiares e trabalhadores rurais com renda anual bruta 

de até R$ 15 mil, para o Grupo 1, de R$ 15 mil a R$ 30 mil para o Grupo 2 e de R$ 30 mil a R$ 60 mil 

para o grupo 3. 

 Recursos 

Os recursos do MCMV são do orçamento do Ministério das Cidades repassados para a Caixa 

Econômica Federal, que é o agente operacional do programa. Para atender à Faixa 1, nas modalidades 

Empresas e Entidades, a Caixa e o Banco do Brasil analisam e aprovam a contratação dos projetos 

apresentados pelas construtoras, conforme as diretrizes definidas pelo Ministério das Cidades. A 

liberação dos recursos ocorre a cada medição de obra (GOVERNO FEDERAL, 2017). 

Nas outras faixas de renda e modalidades, os recursos são repassados pelo ministério à Caixa 

para subsidiar os contratos de financiamento dos interessados na aquisição do imóvel tanto na área 

urbana como na rural. A contrapartida dos municípios é para a construção da infraestrutura externa, assim 

como alguns equipamentos públicos como escolas, postos de saúde e creches (GOVERNO FEDERAL, 

2018). 

 Impacto Econômico 

No ano de 2012, o programa MCMV seguiu influenciando fortemente o crescimento, com um 

impacto estimado em 0,8 % no Produto Interno Bruto do país. Foi gerado aproximadamente 1,4 milhão 

de postos de trabalho formais, viabilizados pela superação da marca de dois milhões de unidades 

contratadas (GOVERNO FEDERAL, 2017). 

O programa alcançou a contratação de 2.863.384 unidades habitacionais no país, distribuídas 

por faixa de renda, conforme quadro abaixo: 

Quadro: 01 – Habitações distribuídas 

Faixas de Renda Valor de Investimento 
Unidades Habitacionais 

Contratadas Concluídas Entregues 

Até R$ 1.600,00 R$ 60 bilhões 1.311.154 464.795 353.940 

Até R$ 3.100,00 R$ 96,7 bilhões 1.221.126 960.112 855.484 

De R$ 3.100,01 
até R$ 5.000,00 

R$ 26,8 bilhões 331.104 165.143 88.32 
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Faixas de Renda Valor de Investimento 
Unidades Habitacionais 

Contratadas Concluídas Entregues 

Total  R$ 183,5 bilhões 2.863.384 1.590.050 1.297.746 

Fonte: Adaptado de Governo do Federal (2017). 

Segundo dados do Governo Federal (2018), o município de Nova Campina conta com 347 

beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. 

A Mineração Longa Vida, através do presente relatório, visa ilustrar os principais programas 

sociais presentes na cidade de Nova Campina - SP. 

Ressalta-se que a ampliação da jazida de filito pertencente à Mineração longa vida, não 

acarretará em impactos negativos para nenhum dos programas supracitados, no entanto, é importante 

frisar que a mineradora é uma importante geradora de renda na cidade e sua ampliação, garantirá o 

mantimento do quadro de colaboradores diretos e indiretos, podendo este, ser ampliado de acordo com 

a demanda da empresa. 
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 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

7.1 Histórico do Licenciamento e Passivos Ambientais  

 Histórico do Licenciamento Mineral  

O empreendimento objeto deste EIA é cadastrado junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) 

por meio do processo n.º 820.530/1984. Esse processo corresponde a uma poligonal de 38 vértices, com 

52,10 hectares, cujo ponto de amarração encontra-se na Capela de Nossa Senhora Aparecida em Nova 

Campina (Latitude 24°07'17''146, Longitude 48°54'13''707). O primeiro ponto da poligonal encontra-se a 

674 metros no ângulo 54°48'59''275 no quadrante Sudeste, os vértices da poligonal são apresentados no 

quadro a seguir.  

Tabela: 01 –Vértices da poligonal ANM n.º 820.530/1984.  

Latitude Longitude 

-24°07'29''769 48°53'54''198 

-24°07'29''769 48°53'50''657 

-24°07'24''893 48°53'50''657 

-24°07'24''893 48°53'47''116 

-24°07'20''018 48°53'47''116 

24°07'20''018 48°53'43''574 

24°07'15''142 48°53'43''574 

24°07'15''142 48°53'40''033 

24°07'10''267 48°53'40''033 

24°07'10''267 48°53'32''951 

24°07'15''142 48°53'32''950 

24°07'15''142 48°53'27''638 

24°07'21''870 48°53'27''638 

24°07'21''870 48°53'27''780 

24°07'22''682 48°53'27''780 

24°07'22''682 48°53'27''957 

24°07'23''267 48°53'27''957 

24°07'23''268 48°53'31''179 

24°07'29''768 48°53'31''179 
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Latitude Longitude 

24°07'29''768 48°53'34''720 

24°07'37''894 48°53'34''720 

24°07'37''894 48°53'38''262 

24°07'44''395 48°53'38''261 

24°07'44''395 48°53'41''803 

24°07'50''895 48°53'41''803 

24°07'50''895 48°53'43''432 

24°07'49''628 48°53'43''432 

24°07'49''628 48°53'46''974 

24°07'46''377 48°53'46''974 

24°07'46''377 48°53'50''515 

24°07'43''907 48°53'50''515 

24°07'43''907 48°53'54''163 

24°07'39''877 48°53'54''163 

24°07'39''877 48°53'57''705 

24°07'38''252 48°53'57''705 

24°07'38''252 48°53'59''475 

24°07'37''894 48°53'59''475 

24°07'37''894 48°53'54''198 

24°07'29''769 48°53'54''198 

Fonte: Agência Nacional da Mineração (2019).  

O polígono localiza-se no Sitio Olho D’Água, no município de Nova Campina, Estado de São 

Paulo. A substância mineral associada ao processo é o filito, da classe de substâncias de minerais 

industriais.  
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Figura 03 – Localização do Empreendimento em Carta Topográfica. 
Fonte: IBGE Folha SG-22-X-B-II-1 – Ribeirão Branco. 

O processo ANM n.º 820.530/1984 teve início a partir do Requerimento de Autorização Pesquisa 

protocolizado em 21 de agosto de 1984 pela Mineração Longa Vida Ltda. O Alvará de Pesquisa n. º 874, 

com prazo de 3 (três) anos, foi publicado em 07 de fevereiro de 1986. Em 05/12/1988 a Mineração Longa 

Vida solicitou a prorrogação do Alvará de Pesquisa por mais 02 (dois) anos, e apresentou Relatório de 

Pesquisa Parcial. Em 13 de dezembro de 1990 foi publicado o alvará de Pesquisa Retificado n.º 2199. O 

Relatório Final de Pesquisa apresentado em 17 de setembro de 1993 veio a ser aprovado em 27 de maio 

de 1998. Em 21 de dezembro de 1999 foi protocolizado o Requerimento de Lavra, que veio a ser 

outorgado em 24 de julho de 2000, por meio da Portaria de Lavra n.º 206. Estas e outras informações 

estão descritas de forma detalhada na tabela a seguir. 

Quadro 02 – Histórico cronológico decrescente do Processo ANM n.º 820.530/1984. 

Descrição Data Observação 

2351 - CONC LAV/SIGILO INFORMAÇÃO 
MINERÁRIA- REQUERIDA 

08/05/2019 
Juntada 48053.003925/2019-31 do processo 
820.530/1984 - SOLICITA - SIGILO 
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Descrição Data Observação 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

26/11/2018 
Juntada 48402-008285/2018 - 68 do processo 
820.530/1984 - DOCUMENTOS - JUNTA 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

26/11/2018 
Juntada 48402-008284/2018 - 13 do processo 
820.530/1984 - SOLICITAÇÃO - FAZ 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

14/11/2018 
Juntada 48402-008108/2018 - 81 do processo 
820.530/1984 - junta planta configuração final 
de lavra. 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

15/06/2018 
Juntada 48402-003644/2018 - 91 do processo 
820.530/1984 - junta procuração. 

1399 - CONC LAV/LICENÇA AMBIENTAL 
PROTOCOLIZADA 

22/06/2017 
Juntada 48402-003952/2017 - 35 do processo 
820.530/1984 - licença ambiental-junta 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

12/04/2017 
Juntada 48402-002043/2017 - 80 do processo 
820.530/1984 - solicita certidão paga a taxa 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

23/03/2016 
Juntada 48402-002547/2016 - 19 do processo 
820.530/1984 - junta solicitação junto a cetesb 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

10/04/2014 
Juntada 48402-004396/2014 - 71 do processo 
820.530/1984 - COPIAS - PAGAMENTO 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

24/03/2014 
Juntada 48402-003593/2014 - 73 do processo 
820.530/1984 - COPIAS - PAGAMENTO 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

24/03/2014 
Juntada 48402-003579/2014 - 70 do processo 
820.530/1984 - junta procuração 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

23/11/2011 
Juntada 48402-002833/2011 - 76 do processo 
820.530/1984 - SOLICITA AGILIZAÇÃO 
LIBERAÇÃO DE COPIAS 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

01/04/2011 
Juntada 48402-004422/2011 - 15 do processo 
820.530/1984 - JUNTA PG AUT. CÓPIA. 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

01/06/2010 
Juntada 48402-004917/2010 - 63 do processo 
820.530/1984 - JUNTA PLANTA E SOLICITA 
AUTENTICAÇÃO 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

29/09/2009 
Juntada 48402-009933/2009 - 17 do processo 
820.530/1984 - CÓPIA AUTENTICADA PAGA 
TAXA 
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Descrição Data Observação 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

20/08/2009 
Juntada 48402-007772/2009 - 19 do processo 
820.530/1984 - JUNTA PROCURAÇÃO 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

03/04/2009 
Juntada 48402-002495/2009 - 58 do processo 
820.530/1984 - SOLICITA 
ESCLARECIMENTOS SOBRE CFEM. 

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

24/03/2009 
Juntada 48402-002114/2009 - 31 do processo 
820.530/1984 - COMUNICA UTILIZAÇÃO 
INDEVIDA DE AREA 

418 - CONC LAV/RAL ANO BASE 
APRESENTADO 

24/03/2006   

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

12/09/2005 Apresenta Procuração 

418 - CONC LAV/RAL ANO BASE 
APRESENTADO 

21/03/2005   

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

30/07/2003 
Vem apresentar contrato do profissional 
responsável 

470 - CONC LAV/EXIGÊNCIA PUBLICADA 25/07/2003 
Nome do arquivo: RELSP013-2003.txt Data 
da gravação: 29/04/2004 Usuário: Marcos de 
Sousa Campos 

418 - CONC LAV/RAL ANO BASE 
APRESENTADO 

14/03/2001   

436 - CONC LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

22/11/2000   

400 - CONC LAV/PORTARIA CONCESSÃO 
DE LAVRA PUBLICADA 

24/07/2000   

336 - REQ LAV/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

15/05/2000   

350 - REQ LAV/REQUERIMENTO LAVRA 
PROTOCOLIZADO 

21/12/1999   

250 - AUT PESQ/EXIGÊNCIA PUBLICADA 02/12/1999   
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Descrição Data Observação 

255 - AUT PESQ/CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA PROTOCOLI 

02/12/1999   

283 - AUT PESQ/GUIA UTILIZAÇÃO 
REQUERIMENTO PROTOC 

24/09/1999   

283 - AUT PESQ/GUIA UTILIZAÇÃO 
REQUERIMENTO PROTOC 

21/09/1999   

250 - AUT PESQ/EXIGÊNCIA PUBLICADA 15/07/1999   

255 - AUT PESQ/CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA PROTOCOLI 

13/07/1999   

236 - AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

01/02/1999   

283 - AUT PESQ/GUIA UTILIZAÇÃO 
REQUERIMENTO PROTOC 

21/12/1998   

317 - AUT PESQ/RELATORIO PESQ 
APROV ART 30 I CM PUBL 

27/05/1998   

290 - AUT PESQ/RELATORIO PESQ FINAL 
APRESENTADO 

17/09/1993   

236 - AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO 

18/10/1991   

268 - AUT PESQ/ALVARÁ DE 
RETIFICAÇÃO SOLICITADO 

14/10/1991   

276 - AUT PESQ/ALVARÁ DE 
RETIFICAÇÃO PUBLICADO 

13/12/1990   

257 - AUT PESQ/REL ART 43 CONSTIT 
PROTOC 

05/10/1989   

265 - AUT PESQ/PRORROGAÇÃO PRAZO 
ALVARÁ SOLICITADO 

05/12/1988   
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Descrição Data Observação 

255 - AUT PESQ/CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA PROTOCOLI 

23/05/1988   

250 - AUT PESQ/EXIGÊNCIA PUBLICADA 26/04/1988   

283 - AUT PESQ/GUIA UTILIZAÇÃO 
REQUERIMENTO PROTOC 

19/04/1988   

283 - AUT PESQ/GUIA UTILIZAÇÃO 
REQUERIMENTO PROTOC 

26/11/1987   

268 - AUT PESQ/ALVARÁ DE 
RETIFICAÇÃO SOLICITADO 

29/10/1987   

283 - AUT PESQ/GUIA UTILIZAÇÃO 
REQUERIMENTO PROTOC 

29/04/1987   

283 - AUT PESQ/GUIA UTILIZAÇÃO 
REQUERIMENTO PROTOC 

04/03/1986   

201 - AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 
PUBLICADO 

07/02/1986   

140 - REQ PESQ/COMPROV PAGAM TAXA 
ALVARÁ PROTO 

14/11/1985   

100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO 
PESQUISA PROTOCOLIZADO 

21/08/1984   

Fonte: Agência Nacional de Mineração (2019). 

Observa-se que o processo não apresenta pendências junto à ANM, já que todas às exigências 

publicadas até então já tiveram seu atendimento protocolado. Não constam do histórico do 

empreendimento multas ou sanções aplicadas pelo órgão responsável pela regulamentação da produção 

mineral. 

 Histórico do Licenciamento Ambiental 

O histórico do licenciamento ambiental do empreendimento resume-se a duas atividades: 

extração e beneficiamento de filito, ambas executadas no imóvel denominado Sítio Olho D’ Água, 
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localizado no Bairro do Alegre no município de Nova Campina/SP. O licenciamento ambiental dessas 

atividades ocorrem em processos distintos, portanto, para maior compreensão de seus históricos os 

mesmos serão apresentados separadamente.     

7.1.2.1 Atividade de Extração   

O licenciamento ambiental do empreendimento iniciou através da Licença de Instalação n.º 

122531, emitida em 13/11/1998, para extração de Filito em uma área de lavra 18,50 ha e 0,65 ha de 

atividade ao ar livre.  

Em 02/05/2000 foi emitida a Licença de Funcionamento n.º 46000015 válida até 24/10/2000, 

referente a uma área de lavra de 19,15 ha.  

Na data de 16/01/2001 foi emitida a Licença de Funcionamento n.º 46000097, com validade até 

21/07/2005, referente a uma área de lavra de 19,15 ha.  

Em 10/01/2005 foi solicitada Licença Prévia visando a ampliação da lavra para 32,95 ha, em 

resposta a CETESB manifestou que o licenciamento solicitado deveria ser requerido ao Departamento 

de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA, por meio da apresentação de uma Relatório Ambiental 

Preliminar (RAP), sendo o processo de solicitação de Licença Prévia arquivado em 23/11/2007.    

Em 2005 foi apresentado o RAP e após análise, em 14/07/2008, o DAIA emitiu o parecer Técnico 

relatando que a lavra já havia sido iniciada em parte dos módulos solicitados no licenciamento, 

concluindo, dentre outros que, entendia ser superada a fase da Licença Prévia do empreendimento, 

cabendo a CETESB a regularização do empreendimento por meio do instrumento que julgasse adequado. 

Em 23/11/2007 foi emitida a Licença de Operação n.º 46000912, válida até 23/11/2011, referente 

a uma área de lavra de 19,15 ha.  

Na data de 06/06/2014 foi emitida a Licença de Operação Renovação n.º 70000211, válida até 

06/06/2016, referente a uma área de lavra de 12,60 ha e uma área de atividade ao ar livre de 14.500m².  

Em 12/05/2010 a empresa requereu a Licença Prévia e de Instalação para ampliação da 

extração de filito em uma área de lavra com 13,32 ha, área está alterada no decorrer do licenciamento. 
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Em 20/02/2017, o Setor de Avaliação de Empreendimentos Industriais, Agroindustriais e Minerários – IEE 

da CETESB, entre outras conclusões, informou que, considerando que está prevista a supressão de 

vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, para fins de 

atividades minerárias, conforme a Lei Federal n.º 11.428/06, art. 32, o licenciamento ambiental da 

ampliação do empreendimento em questão deverá ser realizado por meio de apresentação de Estudo de 

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. 

Em 31/05/2017 foi emitida a Licença de Operação Renovação n.º 70000380, válida até 

31/05/2020, referente a uma área de lavra de 12,60 ha e uma área de atividade ao ar livre de 14.500m².  

Em 04/09/2017 foi solicitado o Termo de Referência para ampliação das suas atividades de 

lavra, que deu origem ao Parecer Técnico n.º 474/17/IE, de 18/12/2017, que orienta a elaboração deste 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA).  

Em 09/10/2017 a empresa requereu um parecer técnico visando demonstrar as inconsistências 

cartográficas apresentadas há época da solicitação da Licença de Instalação n.º 122531 emitida em 

13/11/1998, para extração de Filito. Em 09/08/2018 foi emitido o Parecer Técnico n.º 70100131, 

manifestando pela manutenção da Licença de Instalação n.º 122531 e da Licença de Operação n.º 

70000380. 

Em 19/12/2018 é solicitada a licença prévia para extração de 8,23 ha, visando atingir a 

conformidade de extração dentro do limite da cava final aprovada na Agência Nacional de Mineração.  

A figura a seguir apresenta em ordem cronológica o histórico do licenciamento ambiental para 

extração de filito do empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda.  
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Figura 04 – Histórico do licenciamento ambiental para a atividade de extração de filito do empreendimento da 
Mineração Longa Vida Ltda. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Não consta do histórico do licenciamento ambiental para atividade de extração multas ou 

sanções aplicadas pelo órgão ambiental responsável. 
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7.1.2.2 Atividade de Beneficiamento  

O licenciamento ambiental para atividade de beneficiamento iniciou-se em 16/11/1998, através 

da emissão da Licença de Instalação n.º 122530. 

Em 23/04/1999 foi emitida a Licença de Funcionamento n.º 6000019. 

Em 07/02/2003 foi emitida a Licença de Funcionamento n.º 46000296. 

Na data de 23/11/2007 foi emitida a Licença de Operação Renovação n.º 4600913, válida até 

22/11/2010. 

Em 27/05/2014 foi emitido o Auto de Infração Imposição de Penalidade de Advertência – AIIPA 

n.º 70000521, com enquadramento nos Artigos 58, 58-A inciso III e 62 III do Regulamento da Lei 

n.º997/76, aprovado pelo Decreto n.º 8468/76 e suas alterações, por ter ampliado uma fonte fixa de 

poluição, beneficiamento de filito, e estar operando a referida ampliação, sem as devidas licenças 

ambientais pertinentes emitidas pela CETESB.  A regularização foi iniciada em 05/10/2015, através da 

solicitação de Licença Prévia para ampliação, culminando na emissão da LP n.º 70000075, em 

27/10/2016, na Licença de Instalação n.º 70000084, em 13/04/2018 e na Licença de Operação 70000515, 

emitida em 26/09/2018 e válida até 26/09/2023. 

Na data de 30/05/2014 foi emitida a Licença de Operação n.º 7000210, válida até 30/05/2017. 

Em 05/02/2018 foi lavrado o Auto de Infração Imposição de Penalidade de Advertência – AIIPA, 

n.º 70001003, por liberar para a atmosfera material particulado proveniente do britador. Para 

regularização foi protocolizado na CETESB os testes realizados em função dos ventos, o qual concluiu 

no estabelecimento de um POP - Procedimento Operacional Padrão, o qual proíbe a operação quando 

constatado, através de anemômetro, incidência de ventos fortes. 

Em 31/05/2017 foi emitida a Licença de Operação n.º 70000375, válida até 31/05/2020.  

A figura a seguir apresenta em ordem cronológica o histórico do licenciamento ambiental para 

beneficiamento de filito no empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda.  
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Figura 05 – Histórico do licenciamento ambiental para a atividade de beneficiamento de filito do 
empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019).  
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7.2 Obras de Ampliação do Empreendimento 

Por se tratar de um empreendimento que já se encontra em operação, devidamente licenciado 

junto à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo por meio de Licença de Operação 

adquirida com base no processo nº 70/00038/16 e válida até 31 de maio de 2020, a Mineração Longa 

Vida não prevê grandes modificações em sua jazida em função da ampliação da extração de filito. 

Para a ampliação do empreendimento está prevista a supressão de vegetação nativa em uma 

área de 7,32 ha, corte de vegetação exótica em uma área de 3,83 ha e a remoção de 366.660,14 m³ de 

estéril, bem como a disposição controlada do estéril em uma área de 4,05 ha. Não está prevista a 

contratação de mão de obra, uma vez que as atividades necessárias a ampliação serão incorporadas a 

rotina do empreendimento, não havendo portanto a necessidade da implantação de novas infraestruturas.  

O material lenhoso proveniente da supressão, bem como o estéril são resíduos sólidos, 

conforme a análise da ABNT NBR 10004, ambos são classificados como Resíduo não Perigoso Classe 

II e por estes não possuírem elementos solubilizados em valores superiores ao padronizado pela norma, 

a subclassificação dos mesmos é Resíduo Inerte Classe II 

 Supressão de Vegetação Nativa 

A supressão da vegetação nativa se dará após 3 meses da realização da 1° campanha de 

monitoramento de fauna, conforme SMA 22 de 30 de março de 2010, desde que já esteja de posse da 

autorização para supressão de vegetação. 

Para a supressão dos exemplares de formação lenhosa, serão seguidos alguns critérios para se 

evitar acidentes e o desperdício de madeira, onde serão divididas em etapas de pré-corte, corte e pós-

corte. 

Pré-corte: consiste na verificação de ângulo de queda; limpeza do tronco; remoção de galhos 

quebrados, cipós, arvoretas, arbustos, cascas com cupins, e demais obstáculos que possam estar 

situados próximos à árvore; rotas de fuga deverão ser indicados, a equipe deverá se afastar do local no 

momento da queda da árvore. 
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Figura 06 – Direção de fuga.  
Fonte: Imazon (1998). 

Corte: consiste na identificação da direção de queda da árvore, isso pode ser observado nas 

características do terreno, na estrutura do tronco e da copa das árvores, verificando a inclinação e 

tendência de queda; abertura da boca, corte diagonal e corte de abate. 

A abertura da boca é um corte horizontal no tronco, do lado de queda da árvore, a 20 cm do 

solo. Este corte deve penetrar o tronco até cerca de um terço do diâmetro total do mesmo. Em seguida, 

faz-se o corte diagonal, formando com a anterior um ângulo de 45º, até atingir a linha de corte horizontal. 

Por fim, é realizado o corte de abate, de forma horizontal, no lado oposto à “boca”. Este corte deve ser 

feito acerca de 30 cm do solo, até atingir cerca de metade do tronco. 

A parte não cortada do tronco, equivalente a 10% do diâmetro total do tronco-dobradiça, serve 

para apoiar a árvore, guiando a queda na direção da abertura da boca. 

Dessa maneira, segundo Imazon (1998), a tendência natural à queda das árvores dividem-se 

em: 

 Ampla: Tronco reto e copa bem distribuída. Pode ser derrubada em qualquer direção (ângulo de 

360 graus) 

 Intermediária: Tronco reto e copa voltada para um dos lados (ângulo de queda entre 90 e 180 

graus). 
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Figura 07 – Técnica padrão de corte. 
Fonte: Imazon (1998). 

O corte será realizado com motosserra, na parte basal do exemplar, na menor distância possível 

do solo. Os serviços serão executados por trabalhadores capacitados. Antes do início dos serviços os 

equipamentos serão vistoriados, caso se identifique alguma inconformidade, imediatamente serão 

substituídos. 

Todos os trabalhadores deverão portar EPIs adequados ao risco da atividade que executam. A 

equipe de corte usará roupas apropriadas para o trabalho florestal como botas antiderrapantes com bico 

de aço, capacetes e luvas.  

 Desdobramento da madeira (lenha) ou separação de fuste (outros usos) 

Pós-corte: consiste nas etapas de desponte (separar a copa do tronco), e divisão do tronco em 

toras menores. O número de toras, depende do comprimento inicial do tronco, densidade da madeira, 

tipos de transporte, e posição da queda. 

A madeira proveniente da supressão poderá ser utilizada, respeitando sua densidade específica, 

e indicação de uso, como construção de mourões para cercamento, instalação de placas indicativas, 

biomassa, entre outros. 

 Empilhamento da lenha, fora da área de supressão, e secagem 
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Após a etapa de pós-corte ou desdobramento da madeira, as toras são empilhadas no pátio de 

estocagem, permitindo a movimentação das máquinas e caminhões, as toras ficarão estocadas no pátio 

até serem transportadas para o destino. 

 Destinação do material lenhoso 

Como proposto, parte do material lenhoso será utilizado para cercamento de áreas do 

empreendimento, como Reservas Legal, Áreas de Preservação Permanente – APPs, divisas de 

propriedades, base para instalação de placas indicativas, além disso, serão realizadas a análise do 

material para possível doação e/ou venda. A retirada da madeira para fora da propriedade dependerá 

previamente da emissão do Documento de Origem Florestal – DOF. 

Quadro 03 – Etapas para supressão de vegetação.  

Etapa 

Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Aplicação do Programa de 
Resgate e Salvamento da 
Fauna Silvestre  

                                                                

Aplicação do Programa de 
Monitoramento Salvamento 
da Fauna Silvestre  

                                                                

Derrubada das árvores                                                                 

Desdobramento da lenha, 
fora da área de supressão e 
secagem 

                                                                

Empilhamento da lenha, fora 
da área de supressão, e 
secagem 

                                                                

Destinação do meterial 
lenhoso 

                                                                

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Conforme apresentado na tabela 2, os trabalhos de supressão da vegetação e a sequência 

operacional dos itens elencados, serão executados em um prazo aproximado de 6 (seis) meses, em uma 

única etapa a ser programada conforme cronograma. 
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 Remoção do Estéril 

A remoção do estéril se dará após a obtenção da Licença Ambiental de Instalação. O estéril será 

disposto na área prevista para o Depósito Controlado de Estéril (DCE). 

O desmonte será o mecânico, devido a característica friável do estéril. A remoção se dará por 

escavadeira, esta que acumulará a função de realizar o carregamento dos caminhões. 

 Cronograma de Execução 

Considerando um cenário de que a obtenção de corte sairá concomitante a realização da 1° 

campanha de fauna e 6 meses antes da obtenção da Licença Ambiental de Instalação teremos o seguinte 

cronograma: 

Quadro 04 – Cronograma de Execução 

  

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

1 
Tri 

2 
Tri 

3 
Tri 

4 
Tri 

1 
Tri 

2 
Tri 

3 
Tri 

4 
Tri 

1 
Tri 

2 
Tri 

3 
Tri 

4 
Tri 

1 
Tri 

2 
Tri 

3 
Tri 

4 
Tri 

1 
Tri 

2 
Tri 

3 
Tri 

4 
Tri 

1 
Tri 

2 
Tri 

3 
Tri 

4 
Tri 

Supressão da Vegetação 
Nativa 

* 
                                              

Remoção do Estéril        **                                         

* 1° Monitoramento de Fauna e Obtenção da Autorização de Corte; 

** Após obtenção da LI. 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A seguir será apresentada a tabela resumo, contendo as informações pertinentes ao 

empreendimento. 
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Quadro 05 – Características da Obra 
CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

Parâmetro Valor Unidade 

Estimativa de Corte NA m³ 

Estimativa de Aterro NA m³ 

Movimentação do Solo 351.982,73 m³ 

Supressão de vegetação nativa 7,32 ha 

Supressão de árvores isoladas NA n° de indivíduos 

Mobilização de mão de obra NA n° de trabalhadores  

Criação de novos acessos NA Km 

Tráfego gerado pela obra 16 Viagens por dia 

Duração da obra 60 Meses 

Investimento 1.600.000,00 R$ 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

7.3 Descrição da Operação do Empreendimento 

 Plano de Lavra 

O plano de lavra implantado pela MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. para seu empreendimento 

minerário visa o desenvolvimento das atividades produtivas de maneira compatível com a recuperação 

futura da área do empreendimento. A lavra é a céu aberto, através do método de cava em bancadas. 

A elaboração do Planejamento de Lavra contemplou, necessariamente, as reservas 

consideradas no Relatório Final de Pesquisa e no Plano de Aproveitamento Econômico. O planejamento 

foi elaborado para atender a demanda de mercado otimizando a lavra do minério Filito. 

A área onde foi desenvolvido o projeto de lavra refere-se ao processo minerário ANM 

820.530/1984, evidenciado a seguir. 
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Figura 08 – Identificação da área de desenvolvimento do projeto – Processo ANM 820.530/1984.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019).  

O avanço da lavra se dará na direção Norte. Procurou-se evitar o avanço nas áreas onde ocorre 

grande espessura de capeamento. A sequência de lavra será descendente, removendo-se o capeamento 

para se promover a exposição da rocha. 
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Figura 09 – Configuração Prevista no Avanço de 10 
anos - Vista em planta. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 
Figura 10 – Configuração Prevista no Avanço de 15 
anos - Vista em planta.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 
Figura 11 – Configuração Prevista no Avanço de 20 
anos - Vista em planta. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 
Figura 12 – Configuração Prevista no Avanço de 25 
anos - Vista em planta.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Figura 13 – Configuração Prevista no Avanço de 30 
anos - Vista em planta. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 
Figura 14 – Configuração Final - Vista em planta.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Foi projetada uma única cava, o sequenciamento desta foi elaborado de 5 em 5 anos até o ano 

30 do empreendimento, resultando em 6 (seis) avanços de lavra no interior da poligonal. Os avanços de 

lavra foram sequenciados em: 

• Avanço de 5 anos: Supressão de vegetação nativa em uma área de 7,32 ha, Corte de 

Vegetação exótica em uma área de 3,83 ha, decapeamento em uma área de 11,17 ha, bem 

como sua deposição em uma área de 4,03 ha atingindo a cota 890. Para o sequenciamento 

de 5 anos está previsto a formação de 3 bancadas, uma área lavra de 15,01 ha, cuja cota 

do banco mais baixo é de 823 m; 
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Figuras 15 e 16 – Projeções do Avanço de 5 Anos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

• Avanço de 10 anos: para o sequenciamento de 10 anos está previsto a formação de 4 

bancadas, uma área lavra de 16,28 ha, cuja cota do banco mais baixo é de 813 m; 

  

Figuras 17 e 18 –  Projeções do Avanço de 10 Anos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

• Avanço de 15 anos: para o sequenciamento de 15 anos está previsto a formação de 1 

bancadas, uma área lavra de 20,95 ha, cuja cota do banco mais baixo é de 813m; 
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Figuras 19 e 20 –  Projeções do Avanço de 15 Anos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

• Avanço de 20 anos: para o sequenciamento de 20 anos está previsto a formação de 1 

bancadas, uma área lavra de 22,19 ha, cuja cota do banco mais baixo é de 813 m; 

 

 

Figuras 21 e 22 – Projeções do Avanço de 20 Anos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

• Avanço de 25 anos: para o sequenciamento de 25 anos está previsto não estando prevista 

a formação de novas bancadas, uma área lavra de 25,15 ha, cuja cota do banco mais baixo 

é de 813 m; 
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Figuras 23 e 24 – Projeções do Avanço de 25 Anos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

• Avanço de 30 anos: para o sequenciamento de 30 anos está previsto a formação de 1 

bancadas, uma área lavra de 27,93 ha, cuja cota do banco mais baixo é de 813 m; 

 

 

   
Figuras 25 e 26 – Projeções do Avanço de 30 Anos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

Os parâmetros adotados no projeto de sequenciamento da lavra são conservadores e aplicados 

em minerações similares. Para o projeto adotou bermas mínimas de 5 metros de largura, taludes com 10 

metros de altura e 70º de inclinação. A Tabela a seguir apresenta os parâmetros adotados durante o 

sequenciamento. 

Quadro 06 – Parâmetros Geométricos da Mina - Avanços. 
Parâmetros Unidade Minas 

Altura do Talude  m 10 

Ângulo do Talude  ° 70 

Largura de Bermas  m 05 

Largura das Rampas  m 15 

Grade das Rampas  % 10 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Para a elaboração da conformação da cava final adotou-se a cota base de 800 metros. A 

configuração da cava final será composta por 9 bancadas, ocupando cerca de 27,93 hectares e terá 

taludes finais de no máximo 15 metros de altura e 70 graus de inclinação, intercalados por bermas de no 

mínimo 5 metros de largura. A altura máxima alcançada pelos taludes da cava será de 80 metros, no 

setor Oeste da mina. A Tabela a seguir apresenta os parâmetros adotados. 

Quadro 07 – Parâmetros Geométricos da Mina – Configuração Final. 
Parâmetros Unidade Minas 

Altura do Talude  m 10 

Ângulo do Talude  ° 70 

Largura de Bermas  m 05 

Largura das Rampas  m 15 

Grade das Rampas  % 15 

Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

As plantas anexas a este material apresentam a configuração atual, intermediárias (de 5 em 5 

anos até o ano 30) e final da área de lavra. 

Para acomodar o volume total de estéril, mais de trezentos e cinquenta e um mil metros cúbicos 

(351.982,73m³) foi projetado um depósito controlado de estéril – DCE, em áreas atualmente destinada a 

silvicultura. O DCE projetado comporta 366.660,14 m³ de estéril, ou seja, acomodará 100% do volume 

total do estéril gerado na lavra.  

O projeto do DCE foi elaborado conforme a norma NBR 13.029/06. – Elaboração e apresentação 

de projeto de disposição de estéril em pilha, sendo apresentado como anexo I. 

 Escala de Produção e Vida Útil 

A produção mensal atual é de 15.000 toneladas, com a ampliação pretende-se aumentar em 

5.000 toneladas/mês, passando a produção para 20.000 toneladas, resultando em uma produção anual 

de 240.000 toneladas de filito por ano. As reservas assegurarão o prosseguimento da lavra por no mínimo 

87,15 anos, considerando a produção prevista para a ampliação. Prevê-se a utilização do minério (filito) 

na indústria cerâmica.  

Página: 184



  

 

 

  

 

Página 96 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Quadro 08 – Reserva Lavrável de Filito. 

  (Área ha) Estéril (m³) 
Reserva  

Lavrável (m³) 
Reserva 

 Lavrável (t) 
Densidade 

do filito 
Vida Útil (anos) 

Filito – Uso Industrial 27,93 351.982,73 11.628.063,41 20.930.514,14 1,8 t/m³ 87,15 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 Descrição das Atividades Produtivas  

As atividades de operação desenvolvidas pela MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA para a 

explotação da jazida mineral de filito é a céu aberto em bancadas. O desmonte do minério é mecânico, 

com exceção de algumas frentes que necessitam de detonação.  

Devido às características do minério existente, os mesmos sofrerão um processo de lavra 

seletiva, britagem e homogeneização a fim de adequá-los as características físicas e químicas 

compatíveis às exigências do mercado consumidor. O capeamento que recobre o Filito é composto por 

rochas de Arenito Furnas que apresentam granulometria variável, desde argila até o cascalho.  

7.3.3.1 Mão de Obra 

A MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. empregará diretamente 18 funcionários, divididos 

conforme suas funções expostas a seguir. 

Quadro 09 – Relação dos Funcionários para Operação do Empreendimento 

Setor Função Colaboradores 

Diretoria Diretor 1 

Gerência 
Gerente 1 

Gerente financeiro 1 

Escritório  Auxiliar de escritório 5 

Laboratório Laboratorialista 1 

Operacional 

Op. Máquina 6 

Operário 2 

Serv. Gerais 2 

Transporte Transporte 4 

Total   23 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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7.3.3.2 Atividades Produtivas 

7.3.3.2.1. Preparação 

Por tratar-se de um empreendimento que se encontra em operação, o empreendimento já possui 

vias de acesso e boa parte da mina já fora decapeada, portanto a preparação em fase de ampliação do 

empreendimento será composta pela supressão da vegetação nas áreas previstas para ampliação, 

decapeamento e abertura de acessos para atingir as diversas frentes lavráveis da jazida. Os acessos 

serão construídos em terra, recobertos com cascalho e dotados de sistemas de drenagem para se evitar 

a formação de processos erosivos.  

A largura da faixa de rolamento foi projetada com 15 metros de largura para atender parâmetros 

de segurança na operação. O ciclo médio do transporte da frente de lavra até a pátios de estocagem foi 

estimado em 8 minutos. A inclinação média das rampas durante a operação do empreendimento é de 

10%, porém para a inclinação projetada para a configuração final é de 15%. 

7.3.3.2.2. Caracterização Qualitativa 

Este processo consiste na identificação das qualidades físico-química dos minérios presentes 

em cada frente de lavra. 

O filito apresenta variações composicionais, principalmente em sua quantidade de SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 e K2O, o que implica na necessidade de se ter várias frentes de lavra em operação para possibilitar 

a blendagem dos minérios e, consequentemente, o melhor aproveitamento da jazida e atendimento das 

especificações técnicas para os produtos exigidos pelos clientes. Através de uma amostragem 

sistemática e análise laboratorial das frentes de lavra, chega-se às características médias de cada frente, 

tendo assim sua caracterização qualitativa.  

Com os resultados das análises físicas e químicas realizadas elabora-se o planejamento de 

lavra de curto-prazo, definindo as frentes que serão lavradas para atender aos requisitos do mercado, 

principalmente com relação à absorção e retração da peça cerâmica após sua queima.  
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7.3.3.2.3. Desmonte Mecânico 

Na grande maioria das frentes, onde o minério se apresenta como de primeira e segunda 

categoria, o desmonte é realizado de forma mecânica, sendo lavrado em fatias gerando bancadas. Esta 

tarefa é realizada com a utilização de escavadeira, que desagrega o minério e desloca os pacotes 

rochosos. Em alguns casos é utilizado o trator de esteiras com escarificador para desagregar o material. 

Em casos especiais onde os blocos rochosos sejam mais volumosos é empregado o desmonte por 

detonação. 

7.3.3.2.4. Perfuração 

As atividades de perfuração são realizadas somente para as frentes em que o minério se 

encontra mais agregado, dificultando, portanto o desmonte mecânico, resultando no desmonte por 

detonação. 

A atividade consiste na perfuração do filito com a utilização de perfuratriz, podendo esta ser 

ativada por um compressor, resultando em furos com diâmetro de 3 polegadas e profundidade média de 

7 metros nas bancadas. O ângulo de furação é de 20º sendo paralelo à bancada. A malha de furação 

possui afastamento de 4 metros com espaçamento que varia de 3 a 4 metros, que é definido em função 

da resistência da rocha. O número de furos utilizados varia em função da quantidade necessária de 

minério dessas frentes para compor a blendagem no produto final que será destinado ao mercado. 

Ressalta-se que a perfuração é executada por empresa terceirizada, para tanto a MINERAÇÃO 

LONGA VIDA LTDA. limpa a frente e contata empresa especializada, que elabora o plano de fogo e 

executa a perfuração.  

7.3.3.2.5. Desmonte por Uso de Explosivos 

O desmonte é uma atividade interligada a atividade de perfuração, ou seja, os parâmetros 

utilizados em uma são os mesmo da outra. Para a detonação os furos são interligados por linha silenciosa 

(devido à proximidade do empreendimento a área urbana do município de Nova Campina) e iniciados 

através de espoletas e aplicando-se retardos entre furos e entre linhas para melhor rendimento do 
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desmonte da rocha. Ressalta-se que nas frentes de desmonte que se encontra muito próximo a área 

urbana emprega-se o retardo furo a furo, o que diminui consideravelmente os níveis de vibração e ruídos.  

No carregamento dos furos são utilizados dois tipos de explosivos, sendo o encartuchado para 

a carga de fundo e o granulado para a carga de coluna. Os parâmetros adorados nas ultimas detonações 

estão disponíveis nos Planos de Fogo (anexo II) e o arranjo típico utilizado atualmente está 

esquematizado a seguir. 

 
Figura 27 – Arranjo do Planos de Fogo. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Ressalta-se que o desmonte realizado por meio de detonação só se faz presente na extração 

de um tipo de filito com característica de maior resistência, mesmo assim, a detonação visa apenas o seu 

fraturamento, não havendo o arremesso do produto. O plano de fogo é elaborado conforme a 

característica de cada frente de desmonte. A freqüência de detonações na região da lavra da 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. é baixa, sendo realizado apenas 01 desmonte por ano. Não há fogo 

secundário. 

As medidas de segurança adotadas nos dias de detonação referem-se à retirada dos 

equipamentos, evacuação da área, isolamento dos acessos, vistoria final, acionamento de sirene, 

detonação, inspeção da situação do desmonte. Em casos de falha no processo de detonação (falha nos 

explosivos, corte no cordel, etc.), será feita a correção do problema e requeima, para a liberação da área. 

As detonações poderão ser realizadas durante o almoço ou ao final do turno, visando o aspecto 

de segurança, uma vez que nesses momentos existe menor número de pessoas na área da mina, o que 

facilita o controle da operação. 

Estima-se que ao menos 8,33% da produção anual seja proveniente de desmonte por meio de 

detonação, resultando em um consumo aproximado de 3.000 kg de explosivos por ano.  
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O desmonte assim como a perfuração é executado por empresa terceirizada.  

7.3.3.2.6. Carregamento e Transporte 

Para atender a produção de 240.000 toneladas por ano e a remoção de 70.397 toneladas/ano 

de estéril, previstas na ampliação são necessários ao menos 3 caminhões com capacidade mínima de 

14 toneladas e 2 escavadeiras com capacidade mínima 1,14m³ por caçambada. 

Atualmente o empreendimento conta com a frota de equipamentos relacionadas a seguir: 

Quadro 10 – Relação de Equipamentos para Operação do Empreendimento 
Item Modelo Quantidade 

Caminhão VW 26.260 CNM 6x4 1 

Caminhão VW 23.210 MWM 2 

Caminhão VW 24.220 Euro3 Worker 1 

Caminhão VW 31.280 CRM 6x4 1 

Escavadeira PC200/Komatsu 1 

Escavadeira CX220B/Case 1 

Pá Carregadeira W20E/Case 3 

Pá Carregadeira 621D/Case 1 

Pá Carregadeira 821E/Case 1 

Pá Carregadeira WA 200 1 

Trator de Esteiras FD 170/Fiat Allis 1 

Trator de Esteiras D6/Caterpillar 1 

Trator de Esteiras Komatsu D61 EX 1 

Trator de Pneus A750 4x4/Valtra 1 

Total - 17 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Apesar da frota atual do empreendimento atender a demanda operacional, a MINERAÇÃO 

LONGA VIDA LTDA. irá investir na aquisição de novos equipamentos, sendo estes relacionados a seguir: 
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Ressalta-se que na ausência das escavadeiras (manutenção mecânica) as carregadeiras são 

utilizadas para realizar o carregamento dos caminhões. 

Quadro 11 – Previsão de investimentos 
Bem/aquisição/Investimento Previsão de Investimento (R$) 

Caminhão Traçado 26280 c/caçamba  R$                             400.000,00  

Escavadeira Hidráulica 24 ton.  R$                             500.000,00  

Trator Esteira 18 ton.  R$                             700.000,00  

Total  R$                          1.600.000,00  

Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Para atender a produção prevista na ampliação, estimasse o consumo de 332.473 litros de 

combustível nos equipamentos móveis. 

7.3.3.2.7. Beneficiamento e Estocagem 

O minério é transportado das frentes de lavra para a usina de beneficiamento. O fluxograma do 

beneficiamento do filito é apresentado a seguir.  

Vale salientar que as estruturas do beneficiamento já se encontram devidamente instaladas, 

licenciadas e em funcionamento, sendo assim, a ampliação da lavra pertencente à Mineração Longa Vida 

não prevê alterações no processo de beneficiamento. 
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Figura 28 – Fluxograma do processo produtivo – usina de beneficiamento de filito 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

O minério proveniente da mina é basculhado no britador de mandíbulas, visando a adequação 

da faixa granulométrica do minério. Na saída do britador o minério que possui granulometria entre 3 a 

3,5” é encaminhado por uma correia transportadora até pilha de produto, já as partículas menores que 3” 

seguem para a peneira de 2 decks, esta classifica o material conforme a faixa granulométrica. O material 

cuja granulometria seja menor ou igual a uma polegada e meia segue para o silo e posteriormente para 

a pilha de produto, já o minério que possuí partículas superiores a uma polegada e meia e inferiores a 

três polegadas é encaminhado para a britagem secundária. A britagem secundária adequa o minério a 

uma faixa granulométrica menor ou igual a uma polegada e meia para então o material ser encaminhado 

até o silo e posteriormente para a pilha de produto. 

Para o estoque do produto a MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. conta com um pátio de 

estocagem cuja área é de 1,06 hectares. Após sofrer o processo de cominuição e classificação o filito é 

vendido “in natura”. 

Salienta-se que no processo produtivo do filito não há formação de rejeito.  
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7.3.3.2.8. Serviços Auxiliares 

As operações auxiliares são basicamente constituídas pela manutenção dos acessos, deixando-

os em boas condições de trafegabilidade; manutenção dos equipamentos, para que apresentem bom 

desempenho durante os processos onde são necessários.  

O sistema de drenagem implantado ao longo de todas as vias foi dimensionado e projetado para 

se evitar o acesso das águas pluviais do entorno da cava para seu interior, fazendo com que escoem 

lateralmente a cava, sendo paralisada em uma série de bacias de contenção que tem como a finalidade 

à diminuição da velocidade destas águas evitando assim o processo erosivo. 

Para a exaustão da mina é previsto que as drenagens de todos os bancos sejam direcionadas 

para o fundo da cava, formando uma grande bacia, estando previsto o bombeamento da água pluvial não 

infiltrada, nos períodos de cheias e quando houver a necessidade. A água captada oriunda de 

precipitação (água pluvial) será lançada na drenagem natural, mais precisamente no Afluente do Rio 

Taquari Mirim, nas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E: 714.639,48 / N:7.329.779,27.  

O pavimento trafegável pelos caminhões é umidificado através de um trator com tanque de água 

adaptado com aspersores que mitigam a elevação de material particulado no interior da área. 

O material britado, disposto em pilhas é carregado por pás carregadeiras sobre rodas nos 

caminhões que farão o transporte destes até o consumidor.  

7.3.3.2.9. Instalações de Apoio  

As estruturas de apoio já se encontram devidamente instaladas, licenciadas e em 

funcionamento, sendo assim, a ampliação da lavra pertencente à Mineração Longa Vida não prevê 

instalação de novas estruturas como escritórios, beneficiamento, estradas para acesso à jazida, pátio de 

estocagem ou outros, exetuando a ampliação do DCE (Depósito Controlado de Estéril) já existente. 

A seguir apresentamos a tabela resumo dos parâmetros apresentados na descrição das 

atividades produtivas. 
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Quadro 12 – Resumo da Descrição das Atividades Produtivas  

Parâmetro Situação Atual Situação Futura Unidade 

Número das Poligonais 820.530/1984 820.530/1984 - 

Total de Áreas das Poligonais 52,1 52,1 ha 

Bem Mineral Filito Filito - 

Uso do Minério 
Uso Industrial voltado 
a Cerâmica Branca  

Uso Industrial voltado a 
Cerâmica Branca 

- 

Área da Cava em seu Pit Final 27,93 27,93 ha 

Volume Estimado de Minério (Reserva 
Lavrável) 

11.628.063,33 NA m³ 

Área do Pátio de Estocagem de Minério 1,06 1,06 ha 

Produção Mensal 8.333,33 11.111,11 m³/mês 

Tempo de Desenvolvimento das Atividades 
(Vida Útil) 

87,14 87,14 anos 

Cota do Pit Final 800 800 m 

Profundidade da Cava 45 80 m 

n° de Painéis de Lavra NA NA - 

Tamanho dos Painéis de Lavra NA NA ha 

Bancadas 2 9 n° de bancadas 

Altura dos Taludes 10 10 m 

Largura das Bermas 5 5 m 

Área do Depósito de Estéril 1,45 4,03 ha  

Altura do Depósito de Estéril 45 45 m 

Estimativa de Volume de Material Estéril NA 351.982,73 m³ 

Estimativa de Volume de Solo Orgânico NA 351.982,73 m³ 

Estimativa de Rejeito NA NA m³ 

Supressão de Vegetação Nativa - 7,32 ha 

Corpos d’água Afetados NA NA 
n° de corpos 

d’água 

Demanda de Mão de Obra 18 18 n° de pessoas 

Tráfego para Escoamento do Minério (ida e 
volta) 

17 20 Viagens/dia 

Investimento Total NA 1.600.000,00 R$ 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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7.4 Reservas Geológicas e Características do Minério 

A poligonal registrada junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), sob o número de processo 

820.530/1984, cujo a autorização de pesquisa se deu através do Alvará de Pesquisa nº 874, publicado 

no Diário Oficial da União no dia 07 de fevereiro de 1986, sendo este retificado em 13 de dezembro de 

1990.  

As reservas minerais da área da poligonal foram exaustivamente pesquisadas. As atividades de 

exploração geológica foram previamente discutidas e elencadas no plano de pesquisa e reportadas no 

Relatório Final de Pesquisa protocolizado em 17 de setembro 1993, cuja aprovação se deu em 27 de 

maio de 1998.  

Os trabalhos de pesquisa passaram pela atualização da base cartográfica, mapeamento 

geológico, aberturas de poços e ensaios laboratoriais, concluindo-se que a ocorrência de FILITO 

detectadas na área da poligonal ANM nº 820.530/1984, apresentava características estruturais e 

morfológicas favoráveis à sua extração, não necessitando de grandes investimentos para sua produção. 

O material estéril de cobertura se constituí de rochas areníticas com baixa resistência, sendo facilmente 

desmontada por tratores e/ou escavadeiras, garantindo, portando, condições técnicas e logísticas 

compatíveis a um aproveitamento economicamente viável. A seguir apresentamos a tabela com as 

reservas aprovadas pela Agência Nacional de Mineração – ANM. 

Quadro 13 – Reservas aprovadas no RFP – Relatório Final de Pesquisa, em 27/05/1998. 

Substância 

Reservas Aprovadas – Relatório Final de Pesquisa 

Medida Indicada Inferida  

Quantidade (t) Densidade Quantidade (t) Densidade Quantidade  Densidade 

Filito 12.180.000 1,8 13.600.000 1,8 13.000.000 1,8 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A planta contendo os trabalhos de pesquisa, bem como o detalhamento geológico da área é 

apresentada no anexo III. 

O requerimento de lavra foi protocolizado em 21 de dezembro de 1999, cuja Concessão de Lavra 

outorgada se deu através da publicação em Diário Oficial da União em 24 de julho de 2000 por meio da 

Portaria de Lavra de n° 206/2000. A seguir apresentamos a tabela com as reservas lavráveis retratadas 
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no Plano de Aproveitamento Econômico apresentado junto a Agência Nacional de Mineração – ANM no 

ato do requerimento de lavra.  

Quadro 14 – Reservas Lavráveis apresentadas no PAE – Plano de Aproveitamento Econômico, em 21/12/1999. 

Substância 

Reservas Lavráveis – Plano de Aproveitamento Econômico 

Medida Indicada Inferida  

Quantidade (t) Densidade Quantidade (t) Densidade Quantidade  Densidade 

Filito 10.357.200  1,8 10.603.800 1,8 9.864.000 1,8 

Fonte: Chiavini & Santos (2019) 

Salienta-se que o limite da área de lavra apresentado na planta de configuração final do 

empreendimento sobrepunha áreas de Reserva Legal, portando houve a necessidade de retificar junto a 

Agência Nacional de Mineração a planta de Configuração Final. A partir da exclusão das áreas de 

sobreposição obteve-se a Reserva Lavráveis apresentada a seguir. 

Quadro 15 –  Resumo da Reserva – Planta de Configuração Final de Lavra. 

Área de Extração (ha): 27,93 

Substância Mineral: Filito 

Reserva Mineral in situ (t): 20.930.514,14 

Estéril (m³): 351.982,73 

Método de Lavra: Lavra em bancadas, em cava a céu aberto 

Projeção de Produção (t/ano): 240.000 

Vida Útil da Jazida (Anos): 87,15 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A configuração final de lavra foi projetada em cima da Faixa Itaiacoca – Itapeva (Unidade C), 

esta que foi delimitada conforme os dados obtidos durante a fase de pesquisa. A definição do limite 

baseou-se na eliminação das áreas com grandes espessuras de decapeamento. A relação estéril/minério 

é de 0,017 m³/toneladas.   

Todo o minério extraído é aproveitado, não havendo, portanto, a formação de rejeitos. 

Ressalta-se que não se considerou o cálculo das reservas inferidas para determinar o montante 

da reserva lavrável, bem como para prever a vida útil do empreendimento, portanto, recomenda-se que 
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ao longo da vida útil do empreendimento seja realizada a reavaliação de reserva, devido ao potencial 

mineralógico da jazida já apontado no Relatório Final de Pesquisa. 

7.5 Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos  

Os resíduos sólidos gerados pelas diversas atividades humanas constituem-se como um dos 

mais sérios problemas que uma administração pública ou privada tem de enfrentar, especialmente em 

termos de poluição ambiental. 

A Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá 

outras providências, por meio do Art. 3º, inciso XVI, define como resíduo sólido: material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

A nível estadual, em concordância com a definição dada pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, o Art. 5º, inciso I da Lei 12.300 de 2006, considera-se como resíduo sólido, os materiais 

decorrentes de atividades humanas em sociedade, e que se apresentam nos estados sólido, semi-sólido 

ou líquidos não passíveis de tratamento, como efluentes, ou ainda os gases contidos. 

No que se diz respeito aos efluentes líquidos, a Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 

2011, por meio do Art. 4, inciso V, traz a seguinte definição: efluente é o termo usado para caracterizar 

os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos.  

Complementarmente, Mocelin (2014) considera como efluentes, os líquidos contendo sólidos 

e/ou componentes em suspensão dotados de um potencial para causar degradação ou alteração na água 

ou no solo. 
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 Legislação Envolvida 

7.5.1.1 Resíduos Sólidos 

Para fins de classificação quanto ao enquadramento de resíduos, a Lei Estadual 12.300, de 16 

de março de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes, 

considera os resíduos gerados por atividades minerárias como industriais, conforme o Art. 6º, inciso II: 

Resíduos industriais: os provenientes de atividades de pesquisa e de transformação de 
matérias-primas e substâncias orgânicas ou inorgânicas em novos produtos, por processos 
específicos, bem como os provenientes das atividades de mineração e extração, de montagem 
e manipulação de produtos acabados e aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito 
e de administração das indústrias e similares, inclusive resíduos provenientes de Estações de 
Tratamento de Água - ETAs e Estações de Tratamento de Esgosto – ETEs. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

alterada pela Lei 13.305, de 02 de agosto de 2010, o gerador é responsável, civil, penal e criminalmente 

pelo seu resíduo, desde a geração do mesmo até sua disposição final. É importante enfatizar que a 

contratação de terceiros para efetuar a destinação final do material, não exime o gerador do resíduo de 

sua responsabilidade para com o mesmo. 

Para fins de esclarecimento, a legislação citada, define por meio do Art. 3º, inciso IX, que 

geradores de resíduos sólidos são pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram 

resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluindo o consumo. 

A Lei nº 12.300/2006, em seu Art. 48 esclarece que os geradores de resíduos são responsáveis 

pela gestão dos mesmos. Complementarmente, o Art. 51 da mesma lei estipula que o gerador de resíduos 

de qualquer origem ou natureza e seus sucessores respondem pelos danos ambientais, efetivos ou 

potenciais. 

O parágrafo segundo do artigo citado define que: em atendimento ao princípio do poluidor-

degradador, os responsáveis pela origem do resíduo também respondem pelos remanescentes da 

desativação de sua fonte geradora, bem como pela recuperação das áreas contaminadas por eles. Em 

outras palavras, o gerador não é responsável apenas pelo resíduo em si, mas também por qualquer dano 

causado pelo resíduo. 
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Tendo como base o Art. 52 da mesma legislação, o gerador de resíduos sólidos de qualquer 

origem ou natureza, assim como os seus controladores, respondem solidariamente pelos danos 

ambientais, efetivos ou potenciais, decorrentes de sua atividade, cabendo-lhes proceder, às suas 

expensas, às atividades de prevenção, recuperação ou remediação, em conformidade com a solução 

técnica aprovada pelo órgão ambiental competente, dentro dos prazos assinalados, ou, em caso de 

inadimplemento, ressarcir, integralmente, todas as despesas realizadas pela administração pública para 

a devida correção ou reparação do dano ambiental. 

Quanto à responsabilidade pelos resíduos transportados e/ou que recebem destinação final por 

terceiros, esclarece-se que, em nenhum momento, o gerador se exime da responsabilidade pelo seu 

resíduo: 

Artigo 49 - No caso de ocorrências envolvendo resíduos que coloquem em risco o ambiente e 
a saúde pública, a responsabilidade pela execução de medidas corretivas será: 
I - do gerador, nos eventos ocorridos em suas instalações; 
II - do gerador e do transportador, nos eventos ocorridos durante o transporte de resíduos 
sólidos; 
III - do gerador e do gerenciador de unidades receptoras, nos eventos ocorridos nas 
instalações destas últimas. (Art. 49 da Lei Estadual 12.300/2006). 

Quanto à classificação de resíduos, considera-se a identificação do processo ou atividade que 

lhes deu origem, seus constituintes originários, características e a comparação destes componentes com 

listagens de substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.  

A identificação dos elementos a serem avaliados na caracterização do resíduo, deve ser 

criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. 

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, através de sua NBR – Norma brasileira 

nº 10.004 classifica os resíduos em: 

 Resíduos de classe I: Perigosos 

É considerado um resíduo perigoso todo aquele que em função de suas propriedades físicas, 

químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar risco à saúde pública, provocando mortalidade, 

incidência de doenças ou acentuando seus índices ou riscos ao meio ambiente, quando gerenciado de 

forma inadequada. 
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Para que um resíduo seja apontado como “Classe I”, ele deve estar contido nos anexos A ou B 

da ABNT NBR 10.004:2004 ou apresentar uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

 Resíduos de classe II: Não perigosos 

Considera-se resíduo não perigoso todo aquele que não apresenta riscos ao ambiente ou a 

saúde pública. Estes são classificados como inertes ou não inertes: 

- Resíduos de classe II A: Não inertes 

Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe I, mas podem ser 

detentores de propriedades como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

- Resíduos de classe II B: Inertes 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT 

NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à 

temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, 

cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G da ABNT NBR 10.004. 

7.5.1.2 Efluentes líquidos 

A Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

O Art. 16 da referida Resolução, afirma que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam às condições e padrões 

previstos, resguardadas outras exigências cabíveis, conforme abaixo: 

I - Condições de lançamento de efluentes:  
a) pH entre 5 a 9;  
b) Temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 
deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;  
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c) Materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento 
em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais 
sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;  
d) Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de 
atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente;  
e) Óleos e graxas:  
1. Óleos minerais: até 20 mg/L;  
2. Óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;  
f) Ausência de materiais flutuantes; e  
g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% de DBO 
sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de 
autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do 
corpo receptor. 

O mesmo artigo define ainda, através do seu inciso segundo, que os padrões de lançamento de 

afluentes em corpos hídricos devem obedecer aos valores máximos para os elementos definidos. 

A Resolução CONAMA 430, por meio do seu artigo terceiro, afirma que efluentes de qualquer 

fonte poluidora, somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido 

tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em 

outras normas aplicáveis.  

Estabelece-se ainda, que o órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, mediante 

fundamentação técnica, acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou 

torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor, ou ainda, exigir tecnologia 

ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes, compatível com as 

condições do respectivo corpo receptor. 

 Ações de Gerenciamento 

7.5.2.1 Geração e Classificação de Resíduos Gerados 

De acordo com o relatório anual de gerenciamento de resíduos, considerando a geração 

registrada no empreendimento durante os anos de 2016 e 2017, verifica-se a presença de resíduos 

correspondentes à Classe I, que são aqueles que apresentam periculosidade, notadamente, óleo 

lubrificante usado, embalagens e estopas contaminadas com óleo e graxa, baterias, filtro de óleo, 

lâmpadas, efluentes do lavador e filtro de ar;  Classe II – A (não perigosos e não inertes) que corresponde 
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aos orgânicos, EPI’s usados e Efluentes sanitários. Por fim, registra-se os resíduos da Classe II – B (não 

perigosos e inertes), representados por papel e plástico.  

A tabela 01 apresenta a classificação de acordo com a ABNT NBR 10004, 2004. 

Tabela: 02 – Classificação dos resíduos gerados nos anos de 2016, 
2017 e 2018 segundo a ABNT NBR 10004. 

Resíduo Classificação 

Óleo lubrificante usado Classe I 

Embalagens sujas com óleo e graxa Classe I 

Baterias Classe I 

Filtro de óleo Classe I 

Lâmpada Classe I 

Efluentes do lavador Classe I 

Filtro de ar Classe I 

Plástico/papéis Classe II B 

EPI's usados Classe II A 

Efluentes sanitários Classe II A 

Orgânicos Classe II A 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

7.5.2.2 Origem dos Resíduos 

Os resíduos gerados nos anos de 2016, 2017 e 2018 na Mineração Longa Vida Ltda. tiveram 

origem na área de manutenção, galpão, restaurante, escritório e demais área, conforme descrito abaixo: 

Área de Manutenção Mecânica: óleo lubrificante usado – utilizado em veículos e 

equipamentos, embalagens contaminadas com óleo lubrificante e graxa, filtros de óleo, 

filtros de Ar e estopas contaminadas com óleo, efluentes do lavador - tratados por meio de 

Sistema separador de Água e Óleo (SÃO). 

Escritório: nas instalações destinadas ao setor administrativo e escritório, são produzidos 

resíduos orgânicos, papel e plástico. 

Áreas Diversas: são geradas lâmpadas oriundas das manutenções realizadas nas 

edificações, EPI’s – descartados pelos colaboradores e Efluentes Sanitários. 
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Tabela: 03 – Origem dos resíduos gerados pela Mineração Longa Vida. 

Resíduo Classificação Origem 

Óleo lubrificante usado Classe I Área de manutenção / mecânica 

Embalagens sujas com óleo e graxa Classe I Área de manutenção / mecânica 

Baterias Classe I Área de manutenção / mecânica 

Filtro de óleo Classe I Área de manutenção / mecânica 

Lâmpada Classe I Comum a todas as áreas 

Efluentes do lavador Classe I Área de manutenção / mecânica 

Filtro de ar Classe I Área de manutenção / mecânica 

Plástico/papéis Classe II B Escritório / Comum a todas as áreas 

EPI's usados Classe II A Comum a todas as áreas 

Efluentes sanitários Classe II A Comum a todas as áreas 

Orgânicos Classe II A Escritório / Comum a todas as áreas 

Fote: Chiavini & santos (2019). 

7.5.2.3 Estado Físico e Quantidade Gerada 

Quanto às características físicas dos resíduos, considera-se como sólidos, aqueles que 

apresentam rigidez estrutural. A ABNT NBR 10004/2004, em concordância com a Resolução CONAMA 

5 de 05 de agosto de 1993, infere que resíduos nos estados sólido e semi-sólido, são aqueles que 

resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição, os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor 

tecnologia disponível. 

Os efluentes líquidos são aqueles compostos predominantemente por água ou outro 

componente aquoso, com presença de partículas suspensas, sólidas ou contaminantes. Ressalta-se, que 

a composição líquida de um resíduo não o classifica como efluente líquido, podendo ser considerado 

como resíduo sólido devido à impossibilidade de lançamento em corpos hídricos, como é o caso do óleo. 

Resíduos semissólidos por sua vez, são aqueles que não se enquadram dentre os sólidos devido 

falta de rigidez em sua estrutura de composição e, ao mesmo tempo, possuem características que 
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impossibilitam seu enquadramento como efluente líquido. São exemplos de resíduos semissólidos: lodo 

e substâncias pastosas. 

Na tabela 04, são apresentadas as quantidades e o estado físico dos resíduos gerados nos anos 

de 2016 a 2018 na Mineração Longa Vida Ltda. Nessa tabela, observa-se ainda que a maior parte dos 

resíduos produzidos possuem o estado físico sólido, com exceção do óleo lubrificante, dos efluentes 

sanitários e do lavador. 

Tabela: 04 – Quantidade e estado físico dos resíduos gerados pela Mineração Longa Vida em 2016 e 2018. 

Resíduo Classificação 
Quantidade 

Unidade Estado físico 
2016 2017 2018 

Óleo lubrificante usado Classe I 1100 1060 1350 L Líquido 

Embalagens sujas com óleo e 
graxa 

Classe I 100 28 7 Kg Sólido 

Baterias Classe I 5 6 5 Un Sólido 

Filtro de óleo Classe I 83 104 75 Kg Sólido 

Lâmpada Classe I 9 10 7 Un Sólido 

Pneu Classe II B - - 2 Un Sólido 

Efluentes do lavador (areia) Classe I - - 6 Kg Semissólido 

Efluentes do lavador (óleo) Classe I - - 20 L Líquido 

Filtro de ar Classe I 25 20 20 Un Sólido 

Plástico/papéis Classe II B 50 98,6 78 Kg Sólido 

EPI's usados Classe II A 320 18 21 Kg Sólido 

Efluentes sanitários Classe II A - - 18.480 L Semissólido 

Orgânicos Classe II A 500 500 500 Kg Sólido 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

7.5.2.4 Acondicionamento e Armazenamento 

Brito (2010) define o acondicionamento como ato de guardar e proteger um determinado 

material. Acondicionar um resíduo adequadamente, pode ser compreendido como o ato de depositar 

temporariamente o resíduo em um recipiente, para que este não seja disposto inadequadamente, 

evitando assim, possíveis contaminações. Resumidamente, considera-se como acondicionamento, o ato 
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de coletar o resíduo e direciona-lo a um coletor por um breve período até que os resíduos sejam 

encaminhados ao local de armazenamento. 

Esclarece-se que nem todos os resíduos necessitam ser armazenados, podendo ser 

encaminhados diretamente do seu acondicionamento para a destinação final. 

O armazenamento de resíduos, por sua vez, pode ser entendido como a disposição destes em 

local apropriado de maneira a impossibilitar a alteração de sua classificação e de forma que sejam 

minimizados os riscos de danos ambientais (ABNT NBR 11.174/1990). Em outras palavras, o 

armazenamento é a estocagem do resíduo por um período de tempo até que este prossiga para sua 

destinação final, sendo imprescindível que o local de armazenagem possua características específicas 

que reduza ou impossibilite a contaminação ambiental pelos resíduos armazenados. 

Em suma, o armazenamento e acondicionamento de resíduos diferem-se, principalmente, 

quanto à quantidade de resíduos contido nestes locais e a característica da estrutura usada para o 

armazenamento. Exemplificando de maneira prática, podemos considerar uma empresa que gera grande 

quantidade de sucata metálica em sua produção. Imediatamente após a geração, o resíduo é destinado 

a tambores onde permanecem por um determinado período. Quando cheios, os tambores são 

encaminhados a um galpão onde aguardam a destinação final. 

No exemplo acima, o tambor é considerado o acondicionador e a área de armazenamento é 

compreendida pelo galpão de armazenagem.  

É comum que o recipiente de acondicionamento seja conduzido para área de armazenamento 

juntamente com o resíduo, não sendo uma regra. 

Face às definições, os itens que se seguem, caracterizam as condições de armazenamento e 

acondicionamento de resíduos na Mineração Longa Vida: 

 Resíduos de Classe I (perigosos) 

O óleo lubrificante usado é acondicionado em bombonas plásticas com capacidade de 1000 

litros suspensa por pallets, conforme pode ser observado na figura a seguir: 
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Figura 29 – Acondicionamento de resíduos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

O armazenamento é realizado em local contendo base de concreto e com cobertura, conforme 

fotos abaixo: 

 
Figura 30 – Acondicionamento e armazenamento de 
resíduos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 
Figura 31 – Acondicionamento e armazenamento de 
resíduos. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019).
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Filtros de ar e óleo, embalagens vazias de lubrificantes, estopas, panos, EPI’s contaminados 

com óleo ou graxa e lâmpadas são acondicionados em tambores identificados e armazenados em 

local sobre base de concreto e com cobertura, como pode ser observado nas fotos 2 e 3. 

Não há armazenamento das baterias automotivas usadas, pois as mesmas são devolvidas ao 

fornecedor no ato da troca. 

 Resíduos de Classe II (não perigosos) 

Os resíduos considerados não perigosos segundo a ABNT NBR 10004 de 2004, são 

acondicionados e armazenados em coletores seletivos.  

 Efluentes 

Os efluentes do lavador são tratados, o óleo é acondicionado e armazenado em caixas por meio 

do sistema separador de água e óleo e os efluentes armazenados em caixas d’agua para reutilização 

(circuito fechado), conforme a foto 4: 

 
Figura 32 –  Acondicionamento e armazenamento de efluentes. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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7.5.2.5 Destinação Final 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, parágrafo terceiro, inciso VI, a 

destinação final ambientalmente adequada de resíduos, inclui a reutilização, reciclagem, compostagem, 

recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes 

que compõe o Sisnama – Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SNVS – Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária e o Suasa – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, entre elas a disposição 

final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança, assim como, minimizar os impactos ambientais adversos. 

Observando a metodologia de destinação dos resíduos realizada nos anos de 2016, 2017 e 

2018, observa-se que a Mineração Longa Vida destina seu óleo lubrificante por meio da empresa Lwart 

Lubrificantes Ltda. 

Embalagens contaminados com graxa e óleo, filtro de óleo, filtro de ar, EPIs, papel e plástico 

são coletados pela empresa Química Industrial Suplly Ltda. 

As lâmpadas recebem a destinação por meio do Ecoponto da Cacique Materiais de Construção. 

As baterias são entregues ao fornecedor no momento da troca. 

Os resíduos orgânicos, papel e plástico são coletados pela Prefeitura Municipal de Nova 

Campina. Nos anos de 2016 a 2018, não houve coleta do lodo sanitário e nem dos efluentes do lavador, 

uma vez que não atingiram os níveis necessários para coleta. 

Ressalta-se que todas as empresas terceirizadas responsáveis pela destinação de materiais são 

licenciadas e estão aptas a realizar a destinação dos resíduos sob sua responsabilidade. 

A tabela abaixo mostra a empresa responsável pela destinação final dos resíduos, bem como o 

respectivo número do CADRI. 

Tabela: 05 – Destinação final dos resíduos 

Resíduo Destinação Final Empresa destinadora Nº CADRI 

Óleo lubrificante usado Rerefino LWART LUBRIFICANTES LTDA Dispensa 
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Resíduo Destinação Final Empresa destinadora Nº CADRI 

Embalagens sujas com 
óleo e graxa 

Coprocessamento QUÍMICA INDUSTRIAL SUPLLY LTDA 6004994 

Baterias Logística Reversa FORNECEDOR  

Filtro de óleo Coprocessamento QUÍMICA INDUSTRIAL SUPLLY LTDA 6004994 

Lâmpada Logística Reversa ECOPONTO - CACIQUE  

Efluentes do lavador 
Descontaminação 
físico-química primária 
e secundária 

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPLLY LTDA 6004994 

Filtro de ar Coprocessamento QUÍMICA INDUSTRIAL SUPLLY LTDA 6004994 

Plástico/papéis Coprocessamento QUÍMICA INDUSTRIAL SUPLLY LTDA 6004994 

EPI's usados Coprocessamento QUÍMICA INDUSTRIAL SUPLLY LTDA 6004994 

Orgânicos Coprocessamento QUÍMICA INDUSTRIAL SUPLLY LTDA 6004994 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Mediante os resultados obtidos quanto à geração de resíduos referentes à operação da 

Mineração Longa Vida nos últimos três anos, tendo em vista que o empreendimento não prevê expansão 

de estruturas de apoio e nem ampliação do seu quadro de colaboradores, considerando que a aquisição 

de novos equipamentos será apenas para substituição do maquinário já existente, se prevê que o quadro 

qualitativo e quantitativo de geração de resíduos se mantenha em proporções médias em relação aos 

anos de 2016 a 2018 para os próximos anos. 

7.6 Emissões Atmosféricas, Níveis de Ruídos, Vibrações, Níveis de Pressão Acústica e 

Velocidade de Vibração de Particulados Resultante 

Na fase de ampliação do empreendimento, não são previstas atividades geradoras de vibrações 

e de emissões atmosféricas significativas, sendo provisionado, apenas a emissões provenientes dos 

equipamentos e máquinas utilizados para supressão da vegetação, como as pás carregadeiras e os 

caminhões utilizados para remoção do material lenhoso. 

Durante a fase de operação do empreendimento são previstas emissões atmosféricas, geração 

de ruídos e vibrações inerentes à atividade mineradora, as quais serão mitigadas conforme as ações 
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descritas no Capítulo 13 do Estudo de Impacto Ambiental, destinado aos programas ambientais e 

medidas mitigadoras relacionadas ao projeto. 

Sucintamente, os controles das emissões previstas para o empreendimento estão descritos a 

seguir: 

 
Figura 33 –  Fluxograma das fontes fixas de emissão de particulados, geração de ruídos e vibrações. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019) 

Cada um dos passos citados no cronograma acima, são detalhados a seguir: 

1 – Desmonte mecânico ou com uso de explosivos: Por se tratar de um mineral que não 

apresenta excessiva dureza em sua natureza e composição, o filito extraído pela Mineração Longa Vida, 

em sua maior parte, sofre o desmonte mecânico com uso de tratores e pás carregadeiras, não havendo 

necessidade de detonações periódicas. 

O desmonte mecânico por meio de máquinas, pela natureza da atividade, tendo em vista a 

configuração atual da cava e por se tratar de uma ampliação da lavra já existente, não possui significativo 

potencial para emissão de particulados, uma vez que as emissões advindas dessa atividade, restringe-

se ao interior da cava e em proporções não significativas. 

Em relação aos ruídos e vibrações, estes se referem apenas á movimentação das máquinas no 

interior da mineração, o que não atinge a comunidade do entorno. 

Quando houver a necessidade de desmonte com uso de explosivos, o mesmo será realizado 

por meio das técnicas mais adequadas para o tipo de minério extraído, sendo utilizado o sistema de linha 

silenciosa e cordel detonante. A técnica conta com o adequado dimencionamento da carga de explosivos 

a fim de promover apenas o fraturamento da rocha, evitando ultralançamentos, geração excessiva de 

material particulado e emissão de ruídos e vibrações excessivas. 

Página: 209



  

 

 

  

 

Página 121 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Para mitigação dos impactos relacionados à emissões de particulados, ruídos e vibrações, já 

existe um sistema de cortina vegetal no entorno do empreendimento. A mesma será mantida e 

enriquecida, conforme disposto no caítulo de programas ambientais e medidas mitigadoras. 

2 – Movimentação de máquinas e caminhões: Durante o processo de extração do filito, o 

maquinário responsável pelo desmonte e carregamento terá movimentação constante no interior da cava, 

assim como os caminhões responsáveis por levar o material bruto até a área de beneficiamento. No 

entanto, assim como ocorre na extração propriamente dita, as emissões de particulados, ruídos e 

vibrações, se restringem a uma escala local. 

3 – Britagem e beneficiamento: O beneficiamento do filito é feito através de um sistema de 

britagem, onde rochas maiores são reduzidas ao tamanho ideal para passar pelo sistema de blendagem 

e assim, atingir a composição mineral ideal para atender à demanda comercial da empresa. 

Nesse processo, o filito bruto tem seu tamanho reduzido, posteriormente, é empilhado por meio 

de uma correia transportadora nas pilhas de minério contidas no pátio de estocagem, de onde parte para 

expedição. 

O processo de beneficiamento gera particulados apenas durante a queda do filito já britado do 

topo da correia até atingir a pilha de minério. Não há geração de vibrações nessa etapa e os ruídos 

restringem-se à própria área do beneficiamento. 

Assim como as demais emissões, o material particulado e os ruídos gerados no britador se 

restringe localmente. Seu impacto é mitigado regionalmente com uso a implantação da cortina arbórea e 

localmente, com uso de EPIs pelos colaboradores e visitantes. 

7.7 Uso de Recursos Hídricos 

A utilização de recursos hídricos no empreendimento se dá por meio de captação de poço, para 

fins de consumo industrial/hidrossanitário, lavagem de veículos e umecção de vias e é consorciado com 

o sistema de abastecimento público. Tendo em vista a vazão diária, em conformidade com o disposto 

nas Portarias DAEE n. 1.630 e n.1.631, é declarada a dispensa de outorga para o poço localizado nas 
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coordenadas geográficas: Latitude 24º07'27.611" S / Longitude: 48º53'24.737" O, através do Processo 

DAEE 9410693 Volume 01 com publicação no DOE em 21/09/2017. 

As estruturas de drenagem existentes, serão melhoradas e novas estruturas serão instaladas 

na área de lavra e no deposito de estéril, de forma a evitar processos erosivos nas áreas do 

empreendimento. Os projetos de drenagem do empreendimento serão revisados a cada renovação de 

licença, as projeções poderão ser verificadas nas plantas de configurações intermediárias apresentadas 

neste processo. 

As bermas apresentarão uma inclinação de um por cento para seu lado interior, obrigando as 

águas pluviais a não escoarem pelo talude; a cada 10 metros serão instaladas pequenas barragens na 

parte interna da Berna para que as águas pluviais percam velocidade fazendo com que contornem esta 

barragem colaborando com a queda da velocidade das águas; conjuntamente a pequena barragem na 

face da bancada será implantada uma leira de proteção, não permitindo que as águas alcancem a face 

da bancada. 

Ao final de cada berma, será instalada uma bacia de decantação para acondicionar as águas 

pluviais e decantar os poucos sedimentos que tenha arrastado, com instalação de filtragem natural 

confeccionado na própria rocha, com a instalação de 1,0 metro de rocha, seguida por 1,0 metro de 

cascalho grosso e a partir daí esta água poderá ser liberada de forma lenta e gradual para uma área 

vegetada naturalmente apresentando curvas de nível.  

Nas rampas de acesso serão instaladas canaletas dissipadoras de energia confeccionadas na 

própria rocha e revegetadas com gramíneas, para que as águas pluviais percam a velocidade. Serão 

instaladas canaletas ao longo das mesmas, afim de direcionar o fluxo de água para as canaletas 

dissipadoras. 
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Figura 34 –  Esquema das Canaletas Dissipadoras de Energia. 
Fonte: Ch’iavini & Santos (2019). 

Ressalta-se que as canaletas dissipadoras de energia serão precedidas por bacias de 

decantação.  

A praça central terá sua declividade voltada para os taludes, fazendo com que as águas pluviais, 

que se acumulariam em toda a extensão da praça, sejam divididas e drenadas; parte pela direita e a outra 

parte pela esquerda. Ao longo da faixa próxima aos taludes serão instaladas, através de detonações na 

rocha do piso, uma rede de fraturas e fissuras primárias e secundárias que venham a exercer o poder de 

drenagem artificial, possibilitando uma infiltração aparente de água.  

As águas não infiltradas serão coletadas em uma grande bacia de decantação, com instalação 

de filtragem natural confeccionado na própria rocha com a instalação de 1,0 metro de rocha, seguida por 

1,0 metro de cascalho grosso.  

Como a projeção da lavra se dará em cava é previsto o bombeamento da água pluvial não 

infiltrada, nos períodos de cheias e quando houver a necessidade. A água captada oriunda de 

precipitação (água pluvial) será lançada na drenagem natural, mais precisamente no Afluente do Rio 

Taquari Mirim, nas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E: 714.639,48 / N:7.329.779,27.  
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Não é prevista a interferência em águas subterrâneas, deste modo não se faz necessária a 

obtenção de Outorga de Captação e Lançamento ou Declaração sobre Viabilidade de Implantação de 

Empreendimento (DVI) para a atividade (extração de minérios), tendo em vista o disposto na Portaria 

DAEE n. 1630, nas Instruções Técnicas DPO correspondentes e no parecer técnico protocolizado no 

Processo DAEE n. 9410693 que culminou no despacho do diretor de 11/12/2018, publicado no DOE em 

12/12/2018, que indeferiu o requerimento. 

 
Figura 35 –  Sistema de Drenagem. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

7.8 Sistema Viário 

O transporte rodoviário no Brasil é o principal sistema logístico do país e conta com uma malha 

rodoviária de no mínimo 1.720.643,2 km de extensão, sendo esta inclusa trechos pavimentados e sem 

pavimentos. A malha pavimentada é de aproximadamente 210.618,8 km, sendo 197.917,9 km de pista 

simples, 1.636,3 km pista em duplicação e 11.064,6 km de pista duplicada, dados estes apresentados no 

Anuário Rodoviário de 2015 apresentado pelo Conselho Nacional do Transporte. 
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O Sistema rodoviário do estado de São Paulo é considerado o maior sistema estadual de 

transporte rodoviário do Brasil. A malha rodoviária pavimentada do estado de São Paulo ultrapassa 

34.055 km, dos quais 1.055 km são de rodovias federais, cerca de 14.500 km de rodovias municipais, e 

os restantes 18.500 km são rodovias estaduais. Das rodovias estaduais 8.401 km foram concedidas à 

operação privada (sob supervisão da ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Delegados de 

Transportes) e estão sob a operação do DER-SP cerca de 10.099 km de rodovias pavimentadas. 

A demanda de transportes de carga no estado de São Paulo reflete o perfil de sua atividade 

econômica, fortemente concentrada em produtos classificados como Carga Geral, onde predominam 

produtos e insumos do setor industrial, além de produtos in natura, como os hortifrutigranjeiros e os 

laticínios e produtos refrigerados de origem animal. Já a movimentação de derivados de petróleo e álcool 

representa cerca de 10% da demanda total e inclui a movimentação pelos principais modos, quais sejam, 

rodovia, ferrovia e dutovia. O quadro a seguir apresenta a projeção da movimentação de cargas no Estado 

de São Paulo para o ano 2020. 

Tabela: 06 – Movimentação de cargas no estado de São Paulo projeção 2020. 

Produtos Volume (106t) Percentual (%) 

Carga geral 1.047 83,3 

Minerais 67 5,3 

Agrícolas 60 4,8 

Energéticos 45 3,6 

Agroindustriais 38 3 

Total 1.257 100 

Fonte: PDDT/2000-2020 

Com relação ao empreendimento, o sistema viário é constituído por uma rede viária de 

transportes formada por rodovias estaduais e uma linha ferroviária. A nível regional destaca-se a Rodovia 

Francisco Alves Negrão SP-258 e a linha ferroviária operada pela ALL. A nível local destaca-se a Rodovia 

Luiz José Sguário que, em seu trecho que liga as cidades de Itapeva a Nova Campina (primeiros 6 km), 

receberá o fluxo de transporte relacionado ao escoamento da produção do empreendimento, até o 

município de Itapeva/SP, de onde acessa a Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258. 
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 Ferrovias  

A Área de Influência Indireta é servida por uma linha ferroviária pertencente à malha operada 

pela ALL, interligada à malha ferroviária estadual e nacional. As principais localidades diretamente 

servidas por essa linha dentro da Área de Influência Indireta compreendem Apiaí, Nova Campina, Itapeva 

e Buri. 

Ressalta-se que apesar do baixo custo do modal de transporte ferroviário e de sua proximidade 

ao empreendimento, o mesmo não será utilizado para o escoamento do produto.  

 Rodovias 

7.8.2.1 Rodovia Luiz José Sguário 

A rodovia estadual Luiz José Sguário faz a ligação da cidade de Itapeva a Nova Campina, 

apresentando segmento rodoviário com pista simples em toda sua extensão. 

Saindo do empreendimento percorre-se 2 km até adentrar-se a Rodovia Luiz José Sguário.  

O fluxo inicial do escoamento do minério para clientes no interior do paulista será acessando a 

Rodovia Luiz José Sguário, indo até a cidade de Itapeva onde deve se acessar a SP-258. A Rodovia Luiz 

José Sguário apresenta as seguintes características principais: 

 Estrada estadual;  

 Início junto à sede do município de Itapeva, passando pelo trevo de acesso a cidade de 

Nova Campina e término na fábrica do Grupo Orsa;  

 Terreno plano ou levemente ondulado ao longo de toda a extensão do trecho 

considerado; 

 Pista simples, com uma faixa de rolamento por sentido, sem separação, em toda sua 

extensão;  

 Pavimentação asfáltica, de boa qualidade e em bom estado de conservação no trecho 

entre Itapeva e Nova Campina;  
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 Algumas interseções com outras vias dispondo de dispositivos em desnível;  

 Sinalização horizontal e vertical adequada e em bom estado de conservação; 

 Nível de serviço com tráfego atual estimado: bom / razoável;  

 Podendo absorver incrementos de tráfego e manter um nível de serviço razoável.  

Como ponto negativo tem-se a passagem da Rodovia Luiz José Sguário por dentro do núcleo 

urbano de Itapeva para acessar a SP-258. 

7.8.2.2  Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258 

Esta rodovia apresenta segmento rodoviário com pista simples em praticamente toda sua 

extensão, acostamentos pavimentados e condições adequadas de sinalização, qualidade do pavimento 

e sistema de drenagem. 

Regionalmente, esta é a principal alternativa à BR-116 para ligação do sul do Estado de São 

Paulo ao Estado do Paraná, tendo grande importância econômica ao viabilizar o escoamento da produção 

local, principalmente dos produtos agropecuários, florestais e minerais, possibilitando o incremento das 

receitas dos municípios de Capão Bonito, Buri, Taquarivaí, Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco e 

Itararé. 

Do ponto de vista social, esta rodovia é responsável pela conexão de pequenos centros de 

desenvolvimento, com destaque ao município de Itapeva, que conta com melhores instalações de 

infraestrutura, dando melhores condições de acessibilidade à população da região na busca por trabalho, 

educação, saúde e lazer. 

Cabe destacar que no traçado da SP-258 são transpostas áreas urbanizadas dos municípios de 

Capão Bonito, Taquarivaí, Itapeva e Itararé. Estas travessias urbanas são localizadas e bem definidas, 

ou seja, restritas a um pequeno segmento da rodovia. 

A SP-258 apresenta as seguintes características principais: 

 Estrada estadual, sob concessão privada (SPVias); 
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 Início junto à sede do município de Capão Bonito (km 223) e término junto à divisa com o Estado 

do Paraná (km 343), em Itararé, com extensão total de 120 km; 

 Terreno plano ou levemente ondulado ao longo de toda a extensão do trecho considerado; 

 Pista simples, com uma faixa de rolamento por sentido, sem separação, em toda sua extensão, 

exceto por trecho em pista dupla, com separação e duas faixas de rolamento por sentido ao longo 

de cerca de dois quilômetros de seu início em Capão Bonito; 

 Pavimentação asfáltica, de boa qualidade e em bom estado de conservação; 

 Algumas interseções com outras vias dispondo de dispositivos em desnível; 

 Sinalização horizontal e vertical adequada e em bom estado de conservação; 

 Acostamento de largura e características adequadas; 

 Volume diário médio de tráfego estimado em 60% de veículos leves e 40% de veículos pesados; 

 Nível de serviço com tráfego atual estimado: bom / razoável; 

 Podendo absorver incrementos de tráfego e manter um nível de serviço razoável. 

7.8.2.3 SP- 127 

Esta rodovia apresenta segmento rodoviário com pista dupla em praticamente toda sua 

extensão, acostamentos pavimentados e condições adequadas de sinalização, qualidade do pavimento 

e sistema de drenagem. 

A SP – 127 tem grande importância econômica, visto que esta faz a ligação entre os municípios 

de Capão Bonito – SP a Rio Claro – SP, viabilizando o escoamento da produção local, principalmente 

dos produtos agropecuários, florestais e minerais. 

A SP – 127 Recebe nomeações distintas conforme o trajeto, sendo ele: Rodovia Professor 

Francisco da Silva Pontes que interliga o município de Capão Bonito a Itapetininga; Rodovia Antônio 

Romano Schincariol que interliga o município de Itapetininga a Tietê; Rodovia Cornelio Pires que interliga 

o município de Tietê a Piracicaba e Rodovia Fausto Santomauro que interliga o município de Piracicaba 

a Rio Claro.  
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Cabe destacar que no traçado da SP-127 são transpostas áreas urbanizadas dos municípios de 

Capão Bonito, Itapetininga, Tatuí, Cerquilho, Tietê, Saltinho, Rio das Pedras, Piracicaba e Rio Claro. 

Estas travessias urbanas são localizadas e bem definidas, ou seja, restritas a um pequeno segmento da 

rodovia. 

A SP-127 apresenta as seguintes características principais: 

 Estrada estadual, sob concessão privada (SPVias); 

 Início junto à sede do município de Capão Bonito e término em Rio Claro, com extensão superior 

a 154,22 km; 

 Terreno plano ou levemente ondulado ao longo de toda a extensão do trecho considerado; 

 Pavimentação asfáltica, de boa qualidade e em bom estado de conservação; 

 Algumas interseções com outras vias dispondo de dispositivos em desnível; 

 Sinalização horizontal e vertical adequada e em bom estado de conservação; 

 Acostamento de largura e características adequadas; 

 Nível de serviço com tráfego atual estimado: bom / razoável; 

 Podendo absorver incrementos de tráfego e manter um nível de serviço razoável. 

7.8.2.4 Rodovias Raposo Tavares SP-270 

A Rodovia Raposo Tavares ou anteriormente Via Raposo Tavares e também denominada SP-

270 é uma rodovia do estado de São Paulo. 

Inicia-se no final da Rua Reação, no distrito do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo e 

termina na divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, no município de Presidente Epitácio. 

A rodovia apresenta alguns trechos de pista simples e outros de pista dupla. No trecho 

compreendido entre o km 10 e 30, a rodovia possui 3 faixas de rolamento em cada sentido. No trecho 

localizado no centro da cidade de Cotia, a rodovia possui 2 faixas de rolamento em cada de sentido e 

marginais, com mais duas faixas em cada sentido, para acesso aos bairros e à Estrada da Roselândia 

(acesso à Roselândia e Itapevi). 
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Já nas cidade de Sorocaba, Itapetininga e Ourinhos a pista é quase toda dupla dentro do 

perímetro urbano. Em alguns pontos, a rodovia "se torna" ruas ou avenidas. Isso acontece em São Roque 

e em outros pontos. 

No sentido Capital-Interior a cobrança de pedágio é feita apenas na praça de São Roque. Já no 

sentido Interior-Capital a cobrança é feita somente em Alumínio. Nas demais praças, a cobrança é feita 

nos dois sentidos. 

Cabe destacar que no traçado da SP-270 são transpostas áreas urbanizadas sendo a dos 

municípios de Alambari, Araçoiaba da Serra, Sorocaba, Itu, Mairinque, São Roque, Araçariguama, 

Santana de Parnaíba, Itapevi, Barueri, Jandira, Osasco e São Paulo objeto deste estudo.  

A SP-270 apresenta as seguintes características principais: 

 Início junto à sede do município de São Paulo (km 9,8) e término em Presidente Epitácio (km 654), 

com extensão superior a 644 km; 

 Estrada estadual, sob concessão privada (DER do km 10 ao 34, do km 168,7 até o km 381,7 e do 

km 652 ao km 654. Viaoeste do km 34 ao 115,5. SPVias do km 115,5 ao 168,7. CART-

Concessionária Auto Raposo Tavares do km 381,7 ao km 652. 

 Pavimentação asfáltica, de boa qualidade e em bom estado de conservação; 

 Algumas interseções com outras vias dispondo de dispositivos em desnível; 

 Sinalização horizontal e vertical adequada e em bom estado de conservação; 

 Acostamento de largura e características adequadas; 

 Nível de serviço com tráfego atual estimado: bom / razoável; 

 Podendo absorver incrementos de tráfego e manter um nível de serviço razoável. 

 Transporte 

A demanda de transporte para a produção mineral é compreendida pelo translado dos 

funcionários, transporte do minério bruto ao sistema de beneficiamento, transporte do estéril ao Deposito 

Controlado de Estéril (DCE) e a expedição do bem mineral. É importante incluir nesta demanda o 

deslocamento dos equipamentos para manutenção, uma vez que esta será realizada por oficinas 
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terceirizadas localizadas no município de Itapeva, bem como o transporte necessário a aquisição de 

algum produto, seja este administrativo ou de reposição. Ressalta-se que as manutenções preventivas 

ocorrerão no empreendimento. 

As atividades de produção da Mineração Longa Vida funcionam em um turno, dando início às 

07:00h e encerrando às 17:00h. Já a expedição funciona em dois turnos, dando início às 7:00h e 

encerrando às 22:00h. 

7.8.3.1 Transporte dos Funcionários  

A Mineração Longa Vida é uma das principais empresas geradora de renda e emprego na cidade 

de Nova Campina, o empreendimento prioriza a contratação de mão de obra local em seu quadro de 

funcionários, sendo que 72% do quadro de pessoal, reside no município de Nova Campina - SP e os 28% 

restante, é morador do município do município vizinho (Itapeva - SP).  

Os funcionários residentes no município de Nova Campina utilizam de meios próprios para o 

deslocamento até o empreendimento, visto a proximidade do empreendimento ao perímetro urbano a 

grande maioria dos funcionários fazem o deslocamento a pé. O deslocamento dos funcionários residente 

no município de Itapeva é realizado por um carro de passeio disponibilizado pela empresa.  

O volume de tráfego na Rodovia Luiz José Sguário, rodovia que faz a ligação entre os municípios 

de Nova Campina e Itapeva será de 1 veículo particular de passeio por dia, conforme já acontece 

atualmente, tendo em vista que a Mineração Longa Vida prioriza a contratação de mão de obra no 

município do empreendimento.  

7.8.3.2 Transporte do Minério Bruto e Estéril  

Os transportes do minério bruto, bem como do estéril serão realizados nos acessos internos da 

Mineração Longa Vida. O transporte é realizado em caminhões traçados com capacidade de 18t. Estima-

se que para a movimentação de 20.000t de minério 5.866t de estéril por mês será necessário a circulação 

de 9 caminhões por hora, o que corresponde a 2 caminhões por hora a mais do que ocorre atualmente.  
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Ressalta-se que as vias internas do empreendimento possuem infraestrutura suficiente para 

absorver esta demanda, pois as mesmas passam constantemente por processos de melhorias.  

7.8.3.3 Expedição do Filito 

O escoamento da produção será realizado por rodovias paulista, tendo em vista que a Mineração 

Longa Vida por motivos estratégicos não pretende atender a demanda de outros estados, uma vez que 

a demanda do bem mineral no estado de São Paulo ultrapassa suas expectativas de vendas.  

As rotas de escoamento do produto foram traçadas conforme o histórico de clientes da 

Mineração Longa Vida. O levantamento realizado apontou que 96% do minério é comercializado no 

município de Santa Gertrudes, 3% para o município de Guarulhos e 1% para o município de Limeira.  

Considerando a quantidade de 20.000 toneladas de minério a ser produzida por mês e que 90% 

desta produção seja comercializada o que resultará em uma expedição de aproximadamente 18.000 

toneladas. Os trabalhos de expedição ocorreram em 8 horas por dia em 20 dias por mês e serão usados 

caminhões com capacidade de transporte para 25 toneladas, resultando num escoamento de 900 

toneladas por dia de filito, resultando em 4,5 caminhões por hora de filito. 

Ressalta-se que a produção atual da Mineração Longa Vida Ltda. é de 15.000 toneladas mês, 

com a ampliação da mina pretende-se aumentar a produção em 5.000 toneladas, desta somente 3.000 

programa-se efetivamente a comercialização o que resultará em um aumento do tráfego em 6 caminhões 

por dia ou 0,75 caminhões por hora.  

Estima-se que cem por cento (720 caminhões/mês) do escoamento da produção saindo do 

Município de Nova Campina, seguirá pelas rodovias Luiz José Sguário, Francisco Alves Negrão e 

Professor Francisco da Silva Pontes - SP 127 (Capão Bonito a Itapetininga), neste trajeto tem-se por 

pontos negativos a passagem pelos núcleos urbanos dos municípios de Itapeva, Taquarivaí, Capão 

Bonito e Itapetininga. No município de Itapetininga noventa e sete por cento (698 caminhões/mês) da 

produção seguirá pela SP 127 até o município de Piracicaba, neste trajeto tem-se por pontos negativos 

a passagem pelos núcleos urbanos dos municípios de Tatuí, Cerquilho, Tietê, Saltinho, Rio das Pedras 

e Piracicaba, dos noventa e sete por cento da produção escoada até o município de Piracicaba noventa 
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e seis por cento (691caminhões/mês) segue pela Rodovia Fausto Santomauro - SP127 sentido ao 

município de Santa Gertrudes e um por cento (7 caminhões/mês) segue pela Rodovia Deputado Laércio 

Côrte – BR 373 sentido ao município de Limeira. Ainda no município de Itapetininga os três por cento (22 

caminhões/mês) restantes da produção seguirão pela Rodovia Raposo Tavares SP – 270 no sentido de 

Guarulhos, neste trajeto tem-se por pontos negativos a passagem pelos núcleos urbanos dos municípios 

de Alambari, Araçoiaba da Serra, Sorocaba, Itu, Mairinque, São Roque, Araçariguama, Santana de 

Parnaíba, Itapevi, Barueri, Jandira, Osasco e São Paulo. 

7.9 Investimentos, Cronograma e Mão de Obra 

Historicamente, a exploração e o aproveitamento dos recursos minerais têm sido um dos mais 

importantes pilares do desenvolvimento do País. Assim o foi no Período Colonial, catalisando e 

impulsionando o processo de expansão e consolidação do território nacional. Igualmente, no século 

passado, proveu vários dos insumos básicos à industrialização, iniciada nas primeiras décadas do mesmo 

e que, durante e após a II Guerra Mundial, avançou em ritmo acelerado até chegar ao patamar das nações 

que verdadeiramente podem ser consideradas como industrializadas, seja pelo porte de suas usinas e 

fábricas, seja pela diversidade das mesmas (IBRAM, 2007). 

Ao longo da história do desenvolvimento industrial global, a extração de bens minerais brutos e 

produção de seus derivados, desempenham um papel vital no crescimento e manutenção da economia, 

uma vez que, os produtos que excedem a necessidade interna de cada país, possuem potencial para 

exportação até áreas onde não são encontrados e/ou produzidos, proporcionando assim, o 

desenvolvimento financeiro nessas localidades e viabilizando a manutenção das relações econômicas 

internacionais. 

De acordo com informações do IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração (2007), a indústria 

minerária é responsável por 25% da contribuição sobre a balança comercial brasileira, especialmente, no 

tocante à exportação. 

Presentemente, em plena consonância com os princípios de desenvolvimento sustentável, as 

empresas que integram a indústria da mineração brasileira estão engajadas no compromisso de 

estabelecer e de implementar um processo de crescimento econômico, baseado em estruturas 
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globalmente competitivas, que traga reais melhorias na distribuição da riqueza e da renda gerada e com 

preservação dos atributos ambientais dos locais e das regiões onde essas empresas atuam. 

Neste contexto, uma das contribuições mais importantes da mineração para o Brasil é o fato de 

ser o elo articulador de setores-chave da economia, que têm capacidade de potencializar ciclos de 

expansão de maior grandiosidade para a geração de renda, de emprego, de tributos e de excedentes 

exportáveis 

De acordo com o IBRAM (2007) a geração de empregos na mineração é 5% superior ao de 

outros setores da indústria, sendo que, para cada emprego criado na atividade minerária na fase de lavra, 

são gerados outros 13 ao longo da cadeia produtiva e outro na fase anterior, que envolve a pesquisa 

mineral e o desenvolvimento da jazida. Assim, é factível afirmar que a mineração é um dos mais 

importantes pilares da economia do país. 

 Mão de Obra Direta 

7.9.1.1 Atual Realidade Quanto à Mão de Obra e Geração de Empregos 

De acordo com os dados apresentados pela administração da Mineração Longa Vida, 

atualmente a empresa conta com um quadro composto por 23 colaboradores, distribuídos entre os 

setores de escritório, diretoria, gerência, laboratório, operacional e transporte, conforme pode ser 

observado no quadro a seguir: 

Quadro 16 – Descrição do quadro atual de colaboradores da Mineração Longa Vida 

Setor Função Colaboradores 

Diretoria Diretor 1 

Gerência 
Gerente 1 

Gerente financeiro 1 

Escritório  Auxiliar de escritório 5 

Laboratório Laboratorialista 1 

Operacional 

Op. Máquina 6 

Operário 2 

Serv. Gerais 2 
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Setor Função Colaboradores 

Transporte Transporte 4 

Total   23 

Fonte: Chiavini & Santos (2019) 

Tendo em vista que a Mineração Longa Vida é uma das principais empresas geradoras de renda 

e emprego na cidade de Nova Campina, o empreendimento prioriza a contratação de mão de obra local 

em seu quadro de funcionários, sendo que 70% do quadro de pessoal, reside no município de Nova 

Campina - SP e os 23% restantes, são moradores do município do município vizinho (Itapeva - SP), 

conforme o quadro a seguir: 

Quadro 17 – Municípios de residência dos colaboradores da Mineração Longa Vida 

Município de Residência Número de colaboradores 

Itapeva - SP 7 

Nova Campina - SP 16 

Outros municípios 0 

Total 23 

Fonte: Chiavini & Santos (2019) 

7.9.1.2 Projeção da Geração de Empregos e Aquisição de Mão de Obra Durante a 

Ampliação e Operação 

A Mineração Longa Vida não possui previsão para contratação de novos colaboradores para 

atuarem na ampliação ou na operação do empreendimento. 

 Mao de Obra Terceirizada 

Conforme poderá ser visto no quadro a seguir, atualmente, a Mineração Longa Vida gera 45 

empregos indiretos por meio de 20 empresas terceirizadas que prestam serviços para seis setores da 

mineradora. 
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Quadro 18 –Geração de empregos indiretos pela Mineração Longa Vida 

Prestadores de serviço 

Setor Serviço prestado Empresa contratada 
Nº de 

colaboradores 
envolvidos 

Alimentação 
Fornecimento de 
alimentação 

Restaurante Recanto à Lenha 2 

Manutenção 

Oficina Mecânica Comep oficina mecânica 1 

Oficina Mecânica Industrial R D Ladeira Montagens - Me 1 

Oficina Mecânica Center 
Diesel 

Laurecy José dos Santos - ME 2 

Oficina Mecânica Gw Tratores - Pecas E Servicos Ltda 2 

Borracharia Borracharia M. Pit Bull 2 

Auto Elétrica Wagner Rogério Araújo 2 

Auto Elétrica Valdemar Rod. Almeida Veículos Me 2 

Eletricista Sebastião Rodrigues Souza 1 

Meio 
ambiente 

Consultoria ambiental 
Chiavini & Santos Consultoria Em Mineração E 
Meio Ambiente Ltda  

5 

Destinação de resíduos Química Industrial Supply Ltda 2 

Mineração Consultoria em Mineração 
Chiavini & Santos Consultoria Em Mineração E 
Meio Ambiente Ltda  

4 

Construção 
civil 

Mat. Construção Construjoy Materiais Para Construcao  3 

Transporte 

Transportadora 
Transpen Transporte Coletivo e Encomendas 
Ltda 

2 

Transportadora 
Rodonaves Transporte Coletivo e Encomendas 
Ltda 

2 

Transportadora Maggi Caminhões Ltda 2 

Transportadora Auto Eletrica Kanekiyo Ltda 2 

Transportadora Pneus Itapevense Ltda  2 

Transportadora Della Via Pneus Ltda 2 

Transportadora Igarapé Transportes Ltda 2 

Transportadora Shark Tratores E Pecas Ltda 2 

Total     45 

Fonte: Chiavini & Santos (2018). 
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De acordo com informações prestadas pelo setor administrativo da empresa, a Mineração Longa 

Vida não prevê a contratação de novas empresas terceirizadas para atender às demandas do 

empreendimento. 

 Investimento 

Considera-se como novo investimento, a edificação de novas estruturas de apoio, aquisição de 

novos maquinários, aquisição de veículos e ainda, melhorias ou implementação de estruturas em 

equipamentos e/ou maquinários já existentes no empreendimento. 

Por se tratar de uma ampliação da jazida sem previsão no aumento de produção, a Mineração 

Longa Vida não prospecta significativos investimentos com a finalidade de expansão do empreendimento. 

Dessa maneira, a tabela a seguir descreve os bens que serão adquiridos pelo empreendimento: 

Quadro 19 – Previsão de investimentos 

Bem/aquisição/Investimento Previsão de Investimento (R$) 

Caminhão Traçado 26280 c/caçamba  R$                             400.000,00  

Escavadeira Hidráulica 24 ton.  R$                             500.000,00  

Trator Esteira 18 ton.  R$                             700.000,00  

Total  R$                          1.600.000,00  

Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

 Cronograma 

Apresentamos a seguir o cronograma financeiro de execução das atividades para a mineração, 

para tanto, será apresentado o cronograma referente a aquisição dos novos equipamentos, sendo este 

o único investimento previsto para a ampliação. 
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Quadro 20 – Cronograma financeiro de execução das atividades. 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019) 
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 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Berman e Evans (1998), definem Áreas de Influência como uma área geográfica contendo os 

consumidores de uma empresa particular ou grupo de empresas para bens ou serviços específicos. 

Complementando o conceito, Parente e Kato (2001) afirmam que as áreas de influência podem 

ser compreendidas como os espaços geográficos onde estão contidos os receptores diretos e indiretos 

dos efeitos desencadeados pelas ações desempenhadas por determinado empreendimento. 

Unificando os diversos conceitos existentes no meio acadêmico, legal e científico, podemos 

conceituar Área de Influência como o espaço territorial que recebe os impactos, sejam positivos ou 

negativos, diretos ou indiretos, causados por determinado empreendimento.  

A Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, em seu Art. 5º, Inciso III, solicita: definir 

os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de 

influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. 

Em consonância ao disposto na CONAMA 01/86, a Resolução CONAMA 305, de 04 de julho de 

2002 compreende como Área de Influência Indireta como o conjunto ou parte dos municípios envolvidos, 

tendo-se como base a bacia hidrográfica abrangida. Na análise socioeconômica, esta área pode 

ultrapassar os limites municipais e, inclusive, os da bacia hidrográfica. 

A mesma legislação define Área de Influência Direta como àquela necessária à implantação de 

obras/atividades, bem como aquelas que envolvem a infraestrutura de operacionalização de testes, 

plantios, armazenamento, transporte, distribuição de produtos/insumos/água, além da área de 

administração, residência dos envolvidos no projeto e entorno.  

8.1 AII – Área de Influência Indireta 

Com base nas CONAMAs 01/86 e 305/2002, levando em consideração as particularidades que 

envolvem os meios físico, biótico e socioeconômico, bem como as sugestões apresentadas pela CETESB 

por meio do Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA n° 474/17/IE, expedido em 18 de dezembro de 2017, a AII foi 
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diferenciada com base em duas realidades: uma para o meio biótico e físico, e outra para o meio 

antrópico, conforme abaixo: 

Meio físico e biótico: foi considerada a sub-bacia do Taquari-Mirim, somada à Área de Influência 

Direta do empreendimento. 

Meio socioeconômico: tendo como base a ligação intrínseca entre o meio antrópico e as 

questões sociais envolvidas, como fornecimento de mão de obra e geração de impactos indiretos como 

tráfego de veículos, considerou-se além da sub-bacia do Taquari-Mirim, as manchas urbanas dos 

municípios de Nova Campina e Itapeva. 

8.2 AID – Área de Influência Direta 

Assim como a AII, a AID pode ser definida diferentemente para o meio antrópico e conciliada 

entre os meios biótico e físico. No entanto, tendo em vista as características do empreendimento, o 

potencial causador de impactos diretos do ponto de vista físico e biológico, e as sugestões apresentadas 

pela CETESB por meio do Termo de Referência, considerou-se como AID para todos os meios, um raio 

de três quilômetros da Área Diretamente Afetada empreendimento. 

A definição citada acima se aplica, não só ao meio físico e biótico, como também ao 

socioeconômico, tendo em vista que um raio de 3km da ADA abrange a mancha urbana do município de 

Nova Campina, assim como os principais bairros no entorno da Mineração Longa Vida. 

A AID e AII podem ser visualizadas através da planta apresentada no anexo IV. 

8.3 ADA – Área Diretamente Afetada 

A Área Diretamente Afetada foi definida de acordo com a área delimitada para ampliação do 

empreendimento, compreendendo a área de lavra, assim como a região destinada ao DCE (Depósito 

Controlado de Estéril), conforme tabela abaixo: 
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Quadro 21 – Delimitação espacial da ADA 

Descrição Área de abrangência (hectare) 

Área da Lavra 9,74 

DCE 2,61 

Total 12,35 

Fonte: Chiavini & Santos (2019) 

O detalhamento cartográfico da ADA é apresentado por meio do anexo V. 
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 DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO 

9.1 Clima e Qualidade do Ar 

Almeida (2016) define Tempo como uma soma total das condições atmosféricas em dado 

período de tempo, resultando na descrição climática instantânea. 

O mesmo autor define Clima como sendo a generalização ou a integração das condições do 

Tempo em períodos cronológicos maiores. 

Dessa maneira, o presente capítulo destina-se a avaliar as condições climáticas e a qualidade 

do ar nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 

 Objetivo 

Avaliar as condições climáticas e a qualidade do ar nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento. 

9.1.1.1 Objetivos Específicos 

 Apresentar e analisar os dados climáticos para a AII; 

 Caracterizar e avaliar a qualidade do ar na ADA e AID. 

 Clima 

Cruz et al, 2010 definem clima como a um conjunto de dados (temperatura, pressão, umidade) 

a respeito das condições atmosféricas de um determinado local, durante um período cronológico 

específico. Logo, a definição das condições climáticas de determinada região, depende do cruzamento 

de uma gama de fatores externos ao ambiente. 
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9.1.2.1 Temperatura 

A área municipal de Nova Campina está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos Alto Paranapanema - UGRHI 14. O clima, segundo a classificação Koeppen, é considerado como 

tipo Cfa – mesotérmico temperado e úmido, com verões quentes e chuvosos. Segundo o Centro de 

Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI), o município é caracterizado 

por apresentar temperatura média anual de 19,0°C, oscilando entre mínima média de 13,1°C e máxima 

média de 25,1°C (SSRH, 2014). 

9.1.2.2 Precipitação 

A precipitação pluvial tem sido bastante estudada em diferentes regiões do mundo, em face de 

sua importância no ciclo hidrológico e a manutenção dos seres vivos no planeta (SILVA et al, 2010). 

De acordo com Nascimento et al (2010), as precipitações compõem uma das principais formas 

de entrada de energia em bacias hidrográficas, representando, com isso, interação entre atmosfera e 

outros ambientes constituídos em superfície. Contribui para a ciclagem de nutrientes, formação dos solos 

e para o retrabalhamento de feições geomorfológicas, tanto nas encostas como nas calhas fluviais. 

Segundo dados do DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica, as medições 

pluviométricas registradas pelo órgão entre os anos de 1939 e 2001 no município de Nova Campina, 

revelam uma pluviosidade média anual de 1.425,88 mm. O DAEE não possui dados quanto às medições 

pluviométricas entre os anos de 2002 e 2018. 

O quadro abaixo apresenta a descrição da precipitação mensal registrada pelo órgão entre 1939 

e 2001: 

Quadro 22 – Quadro de precipitação mensal 
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1939 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 39,2 184,6 255,8 

1940 148,7 102,6 68,3 84,3 34,7 4,4 22 39 75,3 89,7 73,6 195,3 

1941 186,5 83,1 204,6 58,1 70,9 20,7 70,9 151,1 227,8 66,4 209,5 132,6 

1942 155,7 303,3 149 72,3 62,2 118,2 104 4,6 111,3 --- 88,1 203,1 

1943 214,9 172,2 202 37 27,6 31 16,9 15 83 14 74,8 76,8 

1944 146,5 187,8 114,7 36,7 68 29,3 13,4 0 31 38,9 --- --- 
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Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1945 205,3 273,6 129,8 21,8 28,2 156,4 44 20,3 53,3 79,8 108,3 175,1 

1946 209,7 354,1 142,8 80,9 --- 132,4 111,9 9,8 55,1 25,8 32,3 109,5 

1947 383 99,8 49,1 44,2 106,7 25,2 77,4 61,2 224,6 137,3 55,7 108,3 

1948 207 241,3 57,5 --- 82,5 8,6 166,9 139 37,1 89,9 47,6 63 

1949 69,3 141,7 103,8 65,8 41,8 64,8 10,7 23,6 16,1 47,5 80 197,7 

1950 218,8 239,1 184 80,6 48,4 24,6 46,4 0 70,2 175 114 145 

1951 259,2 237,1 165 33,2 23,5 70,8 1,5 26,7 27,9 229,4 117,5 71,4 

1952 113,2 225,3 138,7 29,8 0,2 104,3 5,1 10,3 124,8 246,1 29,5 82,4 

1953 186,5 144,5 81,6 206,2 80,4 24,3 74,7 50,7 33 116 122,7 59,7 

1954 169,5 237,6 160,8 55,7 243,3 92,9 51,9 3,1 46,8 168,2 7,2 114,7 

1955 160,1 --- 199,6 83,3 57,2 66,8 107,8 79,2 3,7 60,9 66,7 129,5 

1956 --- 83 135,6 87,1 189,6 103,5 87,9 67,3 72 95,6 50,3 91,3 

1957 279,2 97,5 82,8 96,9 4,4 108,8 319,8 100,5 275,1 124,2 54,8 193,8 

1958 178,5 179,4 202,4 61,5 155,7 84,3 41,7 34,9 157,9 92,9 137,6 107,9 

1959 194,3 142,3 132,7 66,1 50,7 29,4 2,2 78,4 74,9 88 41,4 77,1 

1960 120,2 108,2 52,1 106,3 83,4 76,4 2,3 84,8 13,3 118,3 126,4 115,9 

1961 90 174,1 146,6 147 41,4 108,8 3,4 23 62,5 112,4 93,7 99,4 

1962 114,8 177,6 226,8 44 11,8 46,6 45,5 75,8 80,7 269,7 46,7 86,2 

1963 202,4 125,2 118,1 18,8 4 20,4 4,7 10,7 85,4 194,5 149,4 97,9 

1964 59,6 364,7 68,5 53,7 61,6 105,3 68,3 56,8 109,6 88,3 86,9 225,2 

1965 215,3 196,7 48 117,8 168,5 31,9 114,5 30,5 64,9 209,5 58,8 260,1 

1966 184,2 228,4 86,9 132,2 46,8 31 111,6 26,8 100,1 234,9 47,6 433 

1967 201,6 89,1 244,7 6,1 3 236,8 71,6 28,8 67,7 58 179,6 112,7 

1968 334,2 49,9 90,1 23,5 53,7 24,1 9 87,8 29,2 148,1 128,9 118,7 

1969 123 174,8 123,5 119,6 41,2 136,7 62,3 25,5 103,4 215,7 310,1 128,1 

1970 385,9 209,9 81 58,1 76,9 186,2 30,7 116,5 141,1 78,3 --- --- 

1971 --- 113,4 106,1 89,3 86,7 129,7 118 11,6 54 91,4 42,9 116,5 

1972 232 254,1 161,6 87,5 37,9 38,3 173,1 143,6 250,9 264,8 93,1 109,9 

1973 125,5 254,4 167,3 93,1 93,2 96,8 98,3 184,8 115,7 155,5 166,3 423,3 

1974 281,2 80,4 201 53,5 90,7 216,6 30 58,1 25,4 158,1 117,4 309,9 

1975 98,3 149,1 277,2 21,4 68,3 56,2 73,5 64,3 88,7 200,3 204 185,7 

1976 181,8 183,7 77,7 74,6 187,5 85,8 115,8 161,4 162 129 139,9 141,3 

1977 228 127,1 196,4 124,1 23,6 53,9 46,5 30,2 62,2 113,1 138,8 284,4 

1978 76,2 120,9 185,5 22,8 154,1 56,8 137,2 35 100,6 43,2 291,8 145,4 

1979 143,1 104,7 11,7 88,6 196,5 4,1 74,7 117,7 126 175,1 164,4 60,7 

1980 384,5 200,2 75,2 92,8 20 103,9 149,9 85,3 120,4 51,4 42,7 140,8 

1981 291,6 66,2 62,4 96,9 66,2 69,6 49,5 14,4 67,8 239,7 131,2 181,1 

1982 74 185 64,5 63,1 139,6 197,4 183,4 61,7 30,3 230,8 296,6 345,9 

1983 187,1 103,4 227 175,4 410,8 372,8 52,1 18 295,1 139,6 121,6 151,5 

1984 183,7 38,4 81,2 64,9 122,4 17,1 73,9 123,3 127 22,9 127,3 393,5 

1985 90,1 210 150 64,6 59,6 20,1 21,2 8,4 63,3 50,4 99,2 82,8 
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Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1986 164,7 191,7 124,8 52,4 171,5 4,9 27,6 186,7 68 75,2 169,2 421,5 

1987 177 221 51,4 88,2 332,5 211,6 41,8 28,3 88,1 122,6 118,8 167,8 

1988 123,9 146,6 159,5 85,7 293,2 89,3 9,7 2,2 50,1 151,9 72,6 213,8 

1989 378 176 154,7 71,5 33 76 245,7 69 169,7 79,5 96,5 189 

1990 532,3 216,2 197,9 78,2 73,4 29,4 188,1 83,1 169,6 70,3 102,1 87,1 

1991 104,2 193,8 250,3 98,8 68,8 132 25,9 41,9 117,4 125,1 67,9 187 

1992 46,5 197,5 271,1 133,1 185,5 23,2 31,8 62,5 114,3 161,4 128,7 164,1 

1993 314,1 329,8 106,9 68,6 121 115,8 53 60,1 239 91,7 50,7 178,8 

1994 277 113,1 64,1 95 71,4 91,5 28,9 2,4 5,9 96,5 148 199,8 

1995 431,3 140,4 150,7 183,2 45,9 77,2 90,3 57,8 157 194,2 48,7 140,2 

1996 258,9 202,2 187,9 105,9 7,3 77,8 31,6 34,9 156,5 160,6 77,7 231,1 

1997 614,3 134,2 28,8 78,2 52,3 221,2 37,6 132,7 178,7 101,1 239,3 192,8 

1998 231,1 369,6 329,5 127,3 57,9 54,6 54,1 131,5 294,5 228,8 16,2 183,3 

1999 316,5 306,1 41 86 56,7 78,9 111,6 0,7 187 73 48,7 63,3 

2000 135,4 328,1 310,3 1,6 13,6 48,6 48,8 120,3 195,5 106,4 197,6 191,6 

2001 206,9 162,4 196,7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Média: 210,11 181,37 139,7 78,25 88,49 84,52 70,9 59,24 107,2 125,51 111,4 169,19 

Fonte: Adaptado de DAEE (2001). 

A nível nacional, são disponibilizadas pelo INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, estações 

meteorológicas de observação de superfície automática, compostas por unidades de memória central 

("data logger"), ligada a vários sensores dos parâmetros meteorológicos (pressão atmosférica, 

temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade do vento, etc.), 

que integra os valores observados minuto a minuto e os disponibiliza automaticamente a cada hora. 

Segundo o INMET, a estação meteorológica de superfície automática mais próxima ao 

empreendimento, denominada Estação Itapeva-A714, situa-se no município que lhe dá o nome e pode 

ser referenciada pelas coordenadas: Latitude -23.981918 e Longitude: -48.885818. 

De acordo com a Estação Itapeva, a precipitação registrada na região no ano de 2018 até o dia 

31 de agosto, data em que o presente relatório foi redigido, foi de 799,8 mm. 

O gráfico a seguir, demonstra a precipitação mensal registrada pela Estação Itapeva no ano de 

2018: 

Gráfico  01 – Precipitação acumulada mensal na Estação Automática de Itapeva – SP entre 01/01/2018 e 
31/08/2018 
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Fonte: adaptado de INMET (2018). 

Com base nos dados apresentados pelo INMET, verifica-se um maior acúmulo pluvial nos meses 

de janeiro e março, que contemplam parte do período chuvoso.  

9.1.2.3 Umidade 

O ar é constituído por uma mistura de gases (nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, etc.), 

vapor de água e uma série de contaminantes, como partículas sólidas em suspensão e outros gases 

(LOPES et al, 2008). 

Pode ser compreendido como ar seco, o ar natural onde não há a presença do vapor de água 

ou contaminantes. De acordo com Lopes et al (2008), apesar de algumas pequenas variações em função 

da localização geográfica e da altitude, a composição do ar seco é relativamente constante, sendo a 

média percentual, apresentada na tabela a seguir: 

Tabela: 07 – Composição do ar seco 

Componente Fórmula Conteúdo (% por volume) 

Nitrogênio N2 78,084 

Oxigênio O2 20,948 
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Argônio Ar 0,934 

Dióxido de carbono CO2 0,033 

Outros - 0,001 

Fonte: Lopes et al (2008). 

Segundo Buriol et al (2015), são vários os elementos meteorológicos que influenciam no 

metabolismo dos organismos vivos. O autor afirma que a combinação entre elementos como temperatura, 

umidade do ar, evaporação, velocidade do vento e radiação, desempenha um importante papel para 

garantir condições de vida favoráveis aos seres vivos, no entanto, Lopes et al (2008) afirmam que o 

conforto térmico do ambiente depende mais da quantidade de vapor d’água disperso no ar que da 

temperatura propriamente dita. 

Em outras palavras, pode-se assumir que a umidade do ar é a principal variante para a 

manutenção biológica e para a promoção do conforto térmico ambiental. 

Dados da Estação Automática de Itapeva - SP, fornecidos pelo INMET, revelam que do dia 01 

de janeiro até o dia 31 de agosto de 2018, a umidade relativa do ar média foi de 76,5%. 

Durante o ano de 2018, a umidade média do ar registrada, variou entre 67,5% e 81,3%, sendo 

o menor valor revelado em julho. O mês de maior umidade relativa foi janeiro, conforme dados abaixo: 

Gráfico  02 – Umidade relativa do ar registrada em 2018. 
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Fonte: INMET (2018). 

9.1.2.4 Temperatura 

De acordo com Pécora et al (2005), temperatura pode ser definida cognitivamente como o nível 

de calor existente no ambiente, resultante, por exemplo, da ação dos raios solares ou do calor existente 

em um determinado corpo. 

Sette e Ribeiro (2011), afirmam que a temperatura é o principal fator envolvido na regulação do 

sistema metabólico nos seres vivos, influenciando diretamente no funcionamento dos órgãos internos, 

vias metabólicas e sistema nervoso. 

A temperatura, assim como a umidade, é um fator de extrema relevância para o desenvolvimento 

e manutenção da vida na Terra (LOPES et al, 2018). 

Devido às particularidades metabólicas de cada organismo vivo, a percepção de temperatura 

ideal para a satisfação térmica varia de indivíduo para indivíduo, não sendo definidos valores ideais 

invariáveis (SETTE e RIBEIRO, 2011). 
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Diante da importância da temperatura para os ecossistemas terrestres, o gráfico a seguir utiliza 

dados do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, mensurados na Estação Automática de Itapeva, a 

cerca de 15,5 quilômetros do empreendimento para revelar os resultados das medições de temperatura 

na região no ano de 2018. 

O gráfico 03 revela maiores temperaturas nos meses que compreendem o verão, entre janeiro 

e março, havendo uma queda no outono (entre março e junho) e atingindo as menores temperaturas no 

inverno, a partir do final do mês de junho: 

Gráfico  03 – Temperatura média registrada em 2018. 

 
Fonte: INMET (2018). 

9.1.2.5 Vento 

O vento é definido pela ANAC – Agência Nacional da Aviação Civil como o ar em movimento 

ocasionado por uma diferença de pressão entre duas regiões, decorrente da variação de temperatura. 

Sempre que ocorrer uma diferença de pressão entre dois pontos, irá acontecer o deslocamento 

de ar do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão no sentido horizontal. A este fenômeno 

dá-se o nome de vento (ANAC, 2018). 
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Figura 36 –  Deslocamento do vento. 
Fonte: ANAC (2018). 

Dados do INMET (2018) apontam que a direção predominante dos ventos na região de Nova 

Campina varia entre noroeste e sudoeste, sendo a maior incidência de ventos na direção na direção 

noroeste. 

Dos 5.820 registros da direção do vento computados pela Estação Amostral de Itapeva entre o 

dia primeiro de janeiro de 2018 e 31 de agosto de 2018, 1.475 registros pontam o vento na direção 

noroeste, 1.405 o sentido oeste e 1.078 para sudoeste, conforme pode ser visualizado no gráfico a seguir: 

Gráfico  04 – Temperatura média registrada em 2018. 

 
Fonte: INMET (2018). 
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 Avaliação da Qualidade do Ar 

O levantamento da qualidade do ar foi realizado através de amostragens da concentração de 

material particulado em suspensão, em pontos localizados no entorno da mina de filito da Mineração 

Longa Vida LTDA. 

Para a coleta de particulados totais em suspensão, foram utilizados amostradores de grande 

volume (Hi-Vols), de acordo com procedimento regido pela Norma ABNT NBR 9.547:1997 Material 

Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da concentração total pelo método do 

amostrador de grande volume. 

Nesse método, o ar é succionado durante um período de 24 h através de um filtro, geralmente 

de fibra de vidro ou outro material relativamente inerte, não higroscópico e que apresente baixa 

resistência à passagem do ar. A vazão de ar succionado (2000 m³/dia) se mantém dentro de uma faixa 

que varia de 1,13 m³/min (filtro altamente carregado) a 1,70 m³/min (filtro limpo). 

O cálculo da massa de material particulado coletado foi determinado através da técnica da 

gravimetria, onde o dispositivo indicador de fluxo de ar é calibrado utilizando-se um calibrador padrão de 

vazão (CPV). As dimensões do orifício de entrada do amostrador (porta filtro) medem cerca de 25 cm x 

30 cm. As dimensões do filtro são de 20,3 cm x 25,4 cm. O filtro é pesado antes e depois da amostragem 

em balança analítica a fim de se determinar o ganho em massa. Antes de cada pesagem, o filtro é pré-

condicionado em um dessecador por pelo menos 24 h para retirar a umidade. O volume de ar amostrado 

corrigido para condições-padrão (25 ºC e 760 mmHg), é determinado a partir da vazão medida e do tempo 

de amostragem. 

A concentração das PTS no ar ambiente é calculada dividindo-se a massa das partículas 

coletadas pelo volume de ar amostrado, corrigido para condições-padrão, e é expressa em microgramas 

por metro cúbico (g/m³). O método se aplica para medições de concentrações em massa de PTS, com 

níveis acima da faixa de 1-5 g/m³ e para partículas que apresentam em sua maioria uma granulometria 

de até 100 m, dependendo da velocidade e direção dos ventos. 
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Para realização das amostragens, foram fixados três pontos para levantamento da qualidade do 

ar com instalação de Hi-Vols. Os postos escolhidos são: P (Ponto de Levantamento) P01, P07 e P08, 

conforme anexo VI. 

Por se tratar de uma ampliação de um empreendimento já existente, tendo em vista que não 

está prevista alteração significativa na produção, as medições da qualidade do ar foram realizadas 

durante o período de três dias, em condições de plena operação do empreendimento, seguindo a 

metodologia definida pela ABNT NBR 9.547:1997. 

Para fins de comparação com a legislação vigente, a Resolução CONAMA n° 491 de 19 de 

novembro de 2018 que estabelece os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar para o material particulado 

em suspensão, tanto para curtos períodos de exposição (médias de 24 h), como para períodos longos 

(médias anuais). 

9.1.3.1 Resultados das Amostragens 

Os levantamentos ocorreram entre os dias 26 de março de 2019 a 14 de abril de 2019 em três 

pontos distintos. 

As amostragens seguiram o padrão da ABNT NBR 9.547:1997 e tiveram duração de 24h, cada. 

Para cada ponto fixado, houve a repetição das amostragens em três dias consecutivos, de maneira a 

minimizar possíveis alterações advindas de condições atípicas e pontuais. 

 
Figura 37 – Amostragens – Filtros e Cartas Gráficas. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Ressalta-se que os locais de amostragem da qualidade do ar coincidiram com os mesmos 

pontos para levantamento dos dados referentes aos ruídos, conforme apresentado em planta. Logo, a 

nomenclatura dos pontos foi padronizada conforme a cartografia associada. 

Dessa maneira, as análises dos resultados foram divididas por ponto: 

Ponto de Monitoramento 01 (P01) 

Para o P01 foi utilizada a “estação de monitoramento” existente na área administrativa da 

empresa Silicate, vizinha ao empreendimento. A estação é atualmente utilizada para as medições 

periódicas da Silicate possuindo todas as estruturas dedicadas ao Amostrador de Grande Volume (ponto 

de energia, cercamento, patamar de elevação) e tem posição estratégica pois fica próxima ao bairro e à 

estrada de servidão que é de acesso comum entre a Mineração Longa Vida e a empresas do grupo 

Silicate, destacando-se uma jazida de filito e uma fábrica de produtos destinados à construção civil, dessa 

forma, pode-se inferir que o local possui grande fluxo de veículos de carga. 

 
Figura 38 – Ponto de Monitoramento P01. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 
Figura 39 –  Ponto de Monitoramento P01.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

O amostrador permaneceu nesse ponto do dia 26 ao dia 29 de março de 2019, conforme tabela 

a seguir: 

Tabela: 08 – Detalhamento da amostragem no P01 
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Amostragem P01 

  Unidade Dia 01 Dia 02 Dia 03 

Data do Início dd/mm/aa 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 

Data do Final dd/mm/aa 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 

Horário Inicial hh:mm 11:33 11:50 12:12 

Horário Final hh:mm 11:33 11:55 12:15 

Concentração de particulados µg/m³ 62 53 44 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Os dados obtidos revelam uma concentração de particulados muito abaixo dos limites máximos 

definidos pela legislação, de 240 µg/m³ (padrão primário), sendo a concentração mais expressiva (62 

µg/m³), registrada no período do dia 26 a 27 de março. 

Gráfico  05 – Detalhamento da amostragem no P01 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Ponto de Monitoramento 07 (P07) 

O P07 está situado na propriedade do empreendimento junto ao escritório e áreas de apoio, 

como refeitório, sanitários e almoxarifado. 
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Figura 40 – Ponto de Monitoramento P07.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 
Figura 41 – Ponto de Monitoramento P07.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

O amostrador permaneceu nesse ponto do dia 03 ao dia 06 de abril de 2019, conforme tabela a 

seguir: 

Tabela: 09 – Detalhamento da amostragem no P07 

Amostragem P07 

  Unidade Dia 01 Dia 02 Dia 03 

Data do Início dd/mm/aa 03/04/2019 04/04/2019 05/04/2019 

Data do Final dd/mm/aa 04/04/2019 05/04/2019 06/04/2019 

Horário Inicial hh:mm 11:05 11:20 11:45 

Horário Final hh:mm 11:05 11:20 11:45 

Concentração de particulados µg/m³ 37 71 39 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Assim como os resultados do P01, os dados obtidos para o P07 revelam uma concentração de 

particulados abaixo dos limites máximos definidos pela legislação, de 240 µg/m³, sendo a concentração 

mais expressiva de 71 µg/m³, registrada no período de 04 a 05 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Página: 244



  

 

 

  

 

Página 156 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Gráfico  06 – Detalhamento da amostragem no P07 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Ponto de Monitoramento 08 (P08) 

O P08 está situado fora dos limites da propriedade do empreendimento, em uma propriedade 

vizinha pertencente à SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ressalta-

se que o ponto em questão foi selecionado devido à sua proximidade da uma escola, dessa maneira, 

pretende-se avaliar os impactos gerados pelo empreendimento na unidade de educação e se propor 

medidas mitigadoras eficazes, a fim de garantir o bem-estar da população. 

 
Figura 42 – Ponto de Monitoramento P08.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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O amostrador permaneceu nesse ponto do dia 10 ao dia 13 de abril de 2019, conforme tabela a 

seguir: 

Tabela: 10 – Detalhamento da amostragem no P08 

Amostragem P07 

  Unidade Dia 01 Dia 02 Dia 03 

Data do Início dd/mm/aa 10/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 

Data do Final dd/mm/aa 11/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 

Horário Inicial hh:mm 09:15 09:45 10:02 

Horário Final hh:mm 09:15 09:45 10:02 

Concentração de particulados µg/m³ 19 30 45 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Seguindo os padrões dos pontos anteriores, os dados obtidos para o P08 revelam uma 

concentração de particulados abaixo dos padrões primários citados na CONAMA 491/18, de 240 µg/m³, 

sendo a concentração mais expressiva de 45 µg/m³, registrada no período de 12 a 23 de abril de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  07 – Detalhamento da amostragem no P08 
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Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

De maneira geral, considerando os resultados apresentados, verifica-se uma boa qualidade do 

ar em todos os pontos de amostragem, de maneira que nenhum deles atingiu valores que superam os 

limites estabelecidos pela legislação vigente. 

Os resultados detalhados das amostragens, assim como os respectivos relatórios de calibração 

assinados por profissional devidamente habilitado, são apresentados no anexo VII. 

9.2 Geologia 

Neste capítulo será abordado sequencialmente o arcabouço geológico regional, elencando as 

litologias de maneira cronológica da unidade mais recente para a mais antiga. 

Grupo Itararé 

A primeira descrição do Grupo Itararé deve-se a Oliveira (1916), com área tipo no Rio Itararé, 

estado do Paraná. Foi definido originalmente como Série, termo utilizado por diversos autores em 

diversas classes de hierarquia: formação, subgrupo e, atualmente, está consolidado como grupo. 

Segundo a concepção de Milani (1997), o Grupo Itararé, em conjunto com a formação Aquidauana 

representa a porção basal transgressiva da Supersequência Gondwana I, de idade carbonífera-

eotriássica, com sedimentação glácio-marinha. França e Potter (1988) subdividiram o Grupo Itararé nas 
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formações Lagoa Azul, Campo Mourão e Taciba, que corresponderiam, cada uma, a fases de 

sedimentação cíclicas dentro de um regime glacial, relacionadas a subidas relativas do nível do mar, sua 

ocorrência se faz presente conforme segue para o quadrante norte, a Sul, o litotipo sedimentar paleozoico 

presente é representado por arenitos da Formação Furnas.   

A Formação Lagoa Azul é representada em uma unidade basal arenosa e outra superior, 

dominantemente argilosa. O registro fóssil restringe-se palinomorfos e, os esporos presentes, são 

relacionados por Daemon e Quadros (1969) à microflora Potonieisporites, de ambiente continental, 

provavelmente de coníferas (Gimnospermas). Os depósitos são correlacionados a ambiente fluvial 

entrelaçado e de leques aluviais, na base, e depósitos de planície de lavagem (outwash) em ambiente 

glacial e lacustrino anóxido, no topo. Na formação Campo Mourão predominam arenitos de origem flúvio-

deltaica ou turbiditos associados à frente deltaica, configurando-se potencialmente econômico para 

reserva de petróleo. Podem ocorrer folhelhos, em direção ao topo da formação, sugerindo sedimentação 

em ambiente marinho.   

Grupo Paraná 

Aflora pontualmente a sul do estado e compreende as rochas sedimentares paleozóicas da 

Bacia do Paraná. Limita-se a leste pelas rochas pré-devonianas do Escudo e ao norte e sul adentra os 

estados do Paraná (ocupando com seções representativas em todo “Segundo Planalto Paranaense” e 

Santa Catarina). A leste é recoberta pelos derrames basálticos, sendo desconhecidos os seus limites. 

Ressaltamos que na localidade em questão este grupo encontra-se representado pela Formação Furnas. 

Formação Furnas 

Depositada em ambiente aluvial e litorâneo. Constituída por arenitos médios a grossos com 

estratificações cruzada e horizontal, subordinadamente arenitos conglomeráticos e siltitos 

esbranquiçados. 

A Formação é representada principalmente por arenitos quartzosos, brancos, de granulometria 

média a grossa e que exibem estratificações cruzadas de diversas naturezas e porte. Sua cor branca se 

deve à presença do argilomineral caulinita. Na base ocorrem camadas de conglomerados. Atinge 
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espessuras de até 250m, sendo que sua faixa de afloramentos ocorre principalmente na região da 

"Escarpa Devoniana". A idade da sua porção basal é possivelmente iniciada no final do Siluriano. Já sua 

porção superior é de idade Devoniana.  

A Formação Furnas pertence ao Grupo Paraná. A interpretação de seu conteúdo icnofossilífero 

indica que sua deposição em ambiente plataformal raso. 

Os espessos pacotes arenosos representam possíveis acumuladores de petróleo, muito 

embora, até o momento, foram encontrados poucos indícios de acumulação de gás natural em poços 

perfurados na porção central da Bacia do Paraná. 

Dados palinológicos de Daemon e Quadros (1969) indicam para os sedimentos depositados nas 

porções centrais na bacia idades do Carbonífero Superior (Stephaniano Superior) e idades mais jovens 

em direção às bordas, do Permiano Inferior (Sakmariano e Artinskiano). A formação Taciba engloba 

grande parte das rochas aflorantes no Grupo Itararé, sendo compostos por lamitos com seixos, arenitos, 

folhelhos e siltitos. França e Potter (1988) atribuem a estes sedimentos origem relacionada a ambientes 

marinhos profundos e deltaicos. Estão também representados depósitos marinhos com influência de 

geleiras, depósitos gerados por processos de lavagem subaquosa, depósitos de fluxos de detritos, 

turbiditos e, provavelmente, eskers.   

O conteúdo fossilífero engloba esporos de flora continental (Vitatina e Limitisporites) e esporos 

marinhos (Tasmanites sp.). A idade sugerida é permiana, abrangendo o Artinskiano Superior e o 

Kunguriano (Daemon e Quadros 1970). Aluviões de rios que drenam o Grupo Itararé são portadores de 

diamantes, e varvitos são explotados para beneficiamento, sob a forma de lajes regulares, com uso 

principalmente em calçamentos de baixa carga. Arenitos desta unidade são relacionados por Zalán et al. 

(1990), como reservatórios potenciais para gás. 

Granitos Peralcalinos Calcioalcalinos – Complexo Três Córregos  

A área do Complexo Granítico Três Córregos foi objeto, na década de 1980, de modelagens de 

evolução tectônica que consideravam as porções de rochas granitoides deformadas elou orientadas 

como pertencentes a um embasamento de idade datada no período Neoproterozóico. 
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Os granitoides Três Córregos são constituídos, na área, predominantemente por homblenda-

biotita granitoides porfiróides e granitos leucocráticos microporfiriticos a equigranulares, além de 

granitoides orientados, que apresentam composições semelhantes às dos demais granitoides (ou seja, 

ora a homblenda e biotita, ora leucocráticos microporfiriticos a equigranulares). Comumente encontram-

se enclaves máficos de composição predominantemente diorítica potássica. 

De acordo com o trabalho de A. Gimenez Filho “Bol.1G-USP, Publ.Especial, 18:43-45, 1996, os 

granitoides e enclaves máficos do Complexo Três Córregos parecem constituir uma sequência 

cogenética que pode ser considerada básica-intermediária-ácida, cálcio alcalina de médio a alto de 

granitoides tipo I, gerados em ambiente compressivo. A componentes de zona de subducção. Os 

enclaves dioriticos potássicos podem corresponder a magmas derivados por fusão parcial de manto 

enriquecido, em cunha do manto acima de uma zona de subducção, com pelo menos alguma 

contaminação crustal durante sua evolução, armazenagem e colocação.  

Grupo Itaiacoca 

O Grupo Itaiacoca constitui um pacote metassedimentar de baixo grau metamórfico, cuja história 

metamórfica complexa envolveu metamorfismo regional em fácies xisto verde metamorfismo associado 

a zonas de cisalhamento regionais, metamorfismo de contato com o Complexo Granítico Cunhaporanga 

e com os diques de diabásio do Arco de Ponta Grossa. 

De acordo com CPRM, 1977, a referida unidade constitui-se por uma faixa alongada na direção 

geral N40E composta por rochas metassedimentares e metavulcânicas de baixo grau metamórfico, que 

se estende desde a região de Itaiacoca (PR) até Itapeva (SP). Está situado entre os Complexos Graníticos 

Cunhaporanga e Três Córregos, com relações de contato distintas: o contato do Complexo Granítico 

Cunhaporanga com a borda NW do Grupo Itaiacoca é intrusivo com metamorfismo termal; enquanto que 

o contato com o Complexo Granítico Três Córregos é tectônico, marcado pela Zona de Cisalhamento 

Itapirapuã, de direção predominantemente N40E. 

Embora as formações associadas ao Grupo Itaiacoca (Água Nova, Unidade Metabásica, Serra 

dos Macacos, Bairro dos Campos e Abapã) apresentem idades distintas, o padrão estrutural observado 

entre as mesmas é muito parecido. Destaca-se o baixo grau metamórfico (fácies xisto verde), a 
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preservação de estruturas primárias, o desenvolvimento de amplas dobras observáveis em megaescala 

(mapa, foto aérea etc.) e forte controle estrutural associado às intrusões graníticas e as zonas de 

cisalhamento dúcteis/rúpteis. 

O Grupo Itaiacoca apresenta um padrão estrutural relativamente simples, conforme já descrito 

em trabalhos. No geral, há um consenso em relação de que a estrutura principal observada é o 

acamamento sedimentar reliquiar paralelo a uma xistosidade/clivagem ardosiana penetrativa (S1) 

associados a uma primeira fase de dobramentos (D1) com desenvolvimento de dobras isoclinais e 

fechadas. A superfície principal (S0//S1) é afetada por fases posteriores de dobramentos e pelas zonas 

de cisalhamento rúpteis/dúcteis, na figura 05, observa-se o mapa demonstrando o perímetro da AII em 

relação à geologia regional. 

Ressalta-se que os litotipos deste grupo são os mais importantes em termos econômicos, por 

este motivo serão objeto de levantamento detalhado com obtenção de dados in situ, visando a 

confirmação de certa informação, caso haja a necessidade. 

 

Recusos Minerais no Alto Paranapanema 

De acordo com Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranapanema, os recursos minerais mais 

significativos ocorrentes na área estão associados aos não-metálicos, principalmente às grandes massas 

carbonáticas, exploradas para a fabricação de cimento, para obtenção de cal ou ainda para simples 

britagem, quando impuros. As maiores reservas medidas de calcário e dolomita estão nos Municípios de 

Capão Bonito, Guapiara, Itapeva e Itararé. Nas últimas duas décadas, praticamente todas as ocorrências 

significativas de rochas carbonáticas foram cobertas por pedidos de pesquisa para esse bem mineral, 

criando uma barreira legal para a pesquisa dos elementos metálicos a elas comumente associadas 

(chumbo, prata, zinco e cobre). 

Outro grande potencial está voltado para as pedras ornamentais, como os granitos de Capão 

Bonito e Guapiara, basaltos na área de ocorrência da Formação Serra Geral (Piraju, Ipaussu, Bernardino 

de Campos), filitos no Município de Itapeva e quartzo, em pequena reserva em Capão Bonito. Os granitos 
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e basaltos são também largamente utilizados como pedras britadas e, localmente, oferecem boas 

cascalheiras ou saibreiras para fins rodoviários. O Município de Itapeva destaca-se também por possuir 

uma grande reserva de quartzito industrial. 

Ocorrências de carvão, associadas à Formação Itararé, são registradas nos Municípios de 

Itapeva e Itapetininga, sendo, também, assinalado em Itapetininga, a existência de reserva de turfa. 

São, também, conhecidas reservas de argilas comuns e plásticas nos Municípios de Capão 

Bonito, Itapetininga e Itapeva, utilizadas para olarias e cerâmicas, e argilas refratárias em Pilar do Sul. 

Ressalta-se ainda a existência de algumas ocorrências de talco (Municípios de Itararé e Ribeirão 

Branco) e caulim em Itararé. 

Areias e cascalhos associados aos depósitos aluvionares estão presentes nas margens de 

alguns rios de maiores portes da área, como o Paranapitanga, Guareí, Taquari e Paranapanema, porém 

ao longo do Rio Itapetininga é que são encontradas as maiores ocorrências. 

Os recursos em minerais metálicos existentes na área estão representados por cobre na região 

de Itapeva, com eventos de granitogênese intrusiva às rochas do Grupo Itaiacoca. 

Ressaltamos que para a AID, o acabouço litológico é representado pela presença incipiente de 

litotipos do Grupo Itararé e, majoritariamente, pela Formação Furnas e Grupo Itaiacoca, mais 

especificamente, unidade terrígena de baixo grau. 
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Figura 43 – Mapa geológico.  
Fonte: CPRM (2019). 
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 Geologia na AID 

Na Área de Influência Direta, três são as unidades geológicas presentes, as quais serão 

elencadas de forma cronológica decrescente, correspondendo pela presença das rochas 

sedimentares de origem paleozoica da Formação Furnas (D1f), a unidade granítica cálcio alcalina 

(Np3ic) e as unidades metamórficas terrígenas neoproterozóicas do Grupo Itaiacoca (Np3it). Anexo 

é apresentado o Mapa Geológico Regional – AID. 

Formação Furnas 

Há diversos estudos e levantamentos sobre os litotipos, as relações estratigráficas e a 

distribuição espacial da Formação Furnas, havendo ampla concordância quanto aos parâmetros que 

a identificam. Por sua vez, as grandes diferenças entre as naturezas do embasamento e de Furnas, 

facilitam a delimitação do contato basal, o qual, além do mais, é ressaltado pelas escarpas, em forma 

de cuestas, desenvolvidas pelo pacote sedimentar, ressalvando-se, contudo, os casos de 

justaposições por falhas. 

No seu topo, passa transicionalmente para a Formação Ponta Grossa e exibe contato 

térmico com as alcalinas. É constituída de arenitos, brancos a creme, degranulação média a grossa, 

mal selecionados, friáveis, feldspáticos, caulínicos e micáceos, intercalados com níveis secundários 

de conglomerados, arenitos conglomeráticos e siltitos. A estrutura marcante é a estratificação cruzada 

acanalada.  

A concentração de minerais micáceos é variável, atingindo, em alguns locais, proporções 

significativas, enquanto que altos teores de óxidos de ferro configuram um aspecto pintalgado, 

assemelhando os sedimentos a “pele-de-onça” (Ianhezet al.,1983). São formados basicamente por 

grãos de quartzo, angulares a subangulares, e de feldspatos subordinados, ambos associados a mica 

e óxidos de ferro. Segundo Penaet al. (1975), os grãos de quartzo seriam subangulares e 

polifacetados. O ambiente de deposição deve ter sido marinho costeiro na base, o qual teria gradado 

superiormente para continental costeiro. No topo, a sedimentação teria sido submetida à influência 

de regimes fluviais anastomosados. 
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Granito Campina do Veado – Três Córregos 

De acordo com Projeto Engenheiro Maia – Ribeirão Branco, Relatório Final, Vol. I, CPRM 

(1986), o Granito Campina do Veado A.T.S.F., Silva et al (1981) aflora na folha Ribeirão Branco a 

oeste de Nova Campina, cobrindo uma área de aproximadamente 20 km², estendendo-se para oeste 

abaixo dos sedimentos da bacia do Paraná, até a folha Engº Maia, quando volta a aflorar de maneira 

isolada no leito do Rio Pirituba, embora isolado do Granito Sguário pelos metassedimentos da Faixa 

Itaicoca, suas semelhanças levam crer que ambos tem origem do mesmo batólito, seu contato é 

mascarado com os metassedimentos por um espesso manto de alteração.  

Litológicamente se configura por uma rocha de caráter maciço inequigranular porfirítica, de 

granulação média a grossa, com pontuais tendências pegmatóides, tal tendência, de acordo com 

suas características, evidencia três características marcantes: um tipo porfiróide de coloração 

vermelha marcante, ou rósea acinzentada com textura rapakivi, outra com a mesma textura e cor 

cinza com presença marcante de minerais ferromagnesianos e um tipo acentuadamente vermelho 

sobrepujando a presença de feldspatos potássicos, petrograficamente é classificado como Biotita-

Granito-Porfiróide- Rapakivítico, quimicamente fora determinado como Piroxênio-Monzo-Diorito, sua 

constituição química o associa com a suíte granítica cálcio alcalina, tornando-o um correlato da suíte 

granítica Três Córregos. 

Grupo Itaiacoca 

O Grupo Itaiacoca é uma faixa alongada na direção geral N40E composta por rochas 

metassedimentares e metavulcânicas de baixo grau metamórfico, que se estende desde a região de 

Itaiacoca (PR) até Itapeva (SP). Está situado entre os Complexos Graníticos Cunhaporanga e Três 

Córregos, com relações de contato distintas: o contato do Complexo Granítico Cunhaporanga com a 

borda NW do Grupo Itaiacoca é intrusivo com metamorfismo termal; enquanto que o contato com o 

Complexo Granítico Três Córregos é tectônico, marcado pela Zona de Cisalhamento Itapirapuã, de 

direção predominantemente N40E (CPRM, 1977). Segundo Prazeres Filho et al. (2003), os 

Complexos Graníticos Cunhaporanga e Três Córregos são compostos por fácies com idades entre 

630 e 560 Ma. A sudeste da Zona de Cisalhamento Itapirapuã afloram rochas supracrustais 

metamorfisadas em grau baixo a médio da Formação Água. Siga Junior et al. (2003, 2009) atribuem 
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ao Grupo Itaiacoca idade neoproterozoica com base em datação U-Pb (628 e 636 Ma) em cristais de 

zircão de rochas metavulcânicas, interpretada como idade de cristalização. Outra população de 

cristais de zircão forneceu idades de 2480 e 1990 Ma, interpretadas como idade do material detrítico 

de fontes paleoproterozoicas. Essas idades divergem das obtidas por Reis Neto (1994), que propõe 

o intervalo entre 1250 e 1080 Ma para deposição do Grupo Itaiacoca. Clara (e.g., Weber et al., 2004). 

 Geologia Local – ADA 

Localmente, a geologia se perfaz pela presença de litotipos sedimentares eólicos 

paleozóicos da Formação Furnas, Grupo Paraná, a qual segue mais pronunciada a Sul do estado, 

esta se limita a norte com litotipos do Grupo Itararé (cabe destacar que parte da biografia regional, 

elencar o Grupo Itararé como SubGrupo pertencente ao Tubarão, porém, estudos mais recentes o 

classificam-no como Grupo, sendo esta a classificação adotada neste trabalho). A imagem a seguir 

exemplifica a característica do arcabouço local.  
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Figura 44 – Exemplificação das características do arcabouço geológico local 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

De acordo com consulta ao relatório final de pesquisa, realizado na década de 80, antes de 

da realização do decape para exposição do minério (composto por litologias terrígenas de baixo grau 

metamórfico), Grupo Itaiacoca, IPT (1985)  o solo local, com origem da decomposição de rochas da 

Formação Furnas e de caráter majoritariamente litólico, possui espessura delgada, salvo alguns 

pontos, onde o mesmo apresenta espessura média não maior que 6,0 m. Fotos demonstrando as 

características do arcabouço geológico na ADA, podem ser observadas nas figuras 44 e 45. 

Em termos estruturais, foram identificados lineamentos originados por famílias de fraturas, 

a descrição detalhada acerca da estrutural da área pode ser observada no capítulo que trata da 

caracterização geotécnica. 
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Figura 45 – Exemplificação das características do arcabouço geológico local 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

9.3 Patrimônio Espeleológico e Paleontológico 

O patrimônio espeleológico (do grego spelaion = caverna) é constituído pelo conjunto de 

ocorrências geológicas que criam formações especiais e cavidades naturais subterrâneas, tais como 
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vales fechados, dolinas, paredões verticais, canyons, sumidouros, abismos, drenagens subterrâneas, 

furnas, tocas, grutas, lapas e abrigos sob rochas (MIRANDA, 2012). 

As cavidades naturais subterrâneas compõem ecossistemas de intensa complexidade e de 

grande fragilidade ambiental, com significativo endemismo faunístico, beleza cênica, multiplicidade 

de feições morfológicas, deposições minerais de diversos formatos (espeleotemas) e estratégicos 

reservatórios de água, além de comumente guardarem vestígios paleontológicos (por exemplo, 

megafauna extinta), arqueológicos (como pinturas rupestres e sepultamentos pré-históricos) e de 

mudanças climáticas (paleoclima), de fundamental importância para melhor compreensão da 

evolução da vida sobre a Terra. 

Em consonância com o disposto no art. 20, inciso X, da Constituição Federal do Brasil, 

cavidades naturais subterrâneas, sítios arqueológicos e pré-históricos são considerados bens da 

União. Complementarmente à legislação supracitada, o Decreto nº 6.640 de 07 de novembro de 2008 

estipula que as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser 

protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades 

de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo, sendo a proteção desses 

locais de fundamental importância em razão de sua relevância para o meio ambiente natural e 

cultural. 

De acordo com o Núcleo de Geoprocessamento do Centro de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas (CECAV) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (2012), 

áreas onde há a ocorrência de filito são consideradas como médio potencial para ocorrência de 

cavidades subterrâneas, como é o caso do município de Nova Campina. 

Infere-se ainda que, na região de Nova Campina, situam-se diversas descobertas fossilíferas 

ligadas à ocorrência de estromatólitos que, durante décadas, vêm sendo alvo de vários estudos 

paleontológicos. Essas expedições científicas começaram precisamente no ano de 1944, quando 

Fernando Flávio Marques de Almeida identificou e descreveu, pela primeira vez no Brasil e na 

América do Sul, um fóssil comprovadamente datado do Pré-Cambriano, representando assim o fóssil 

mais antigo já encontrado em todo o Estado de São Paulo (FILHO, 2004).  
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De acordo com informações fornecidas pelo ICMBio (2012), a ocorrência de material 

paleontológico se associa à presença de cavidades subterrâneas, uma vez que tais locais podem ter 

servido de abrigo para espécimes da fauna pré-histórica, ou ainda, como depósito de material 

biológico advindo de carreamento de sedimentos. Dessa maneira, justifica-se a realização do trabalho 

de prospecção paleontológica aliado à prospecção de cavidades. 

 Objetivos 

Conforme o artigo 4° da Resolução CONAMA Nº 347, de 10 de setembro de 2004, que 

dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico, a localização, construção, instalação, 

ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de influência, 

define-se que os empreendimento potencialmente impactantes dependerão de prévio licenciamento 

pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente.  

A Constituição Federal de 1988, por meio dos artigos 20, 23 e 24, reforçada pelo Decreto-

Lei nº 4.146, outorgado em 04/03/1942, ratificado pela Lei Nº 8.176 de 08/02/1991, considera o 

patrimônio fossilífero como bem da União Federal e Patrimônio Cultural da Nação. 

A Lei Nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC, define que o patrimônio paleontológico nacional deve ter protegidas suas 

características relevantes, uma vez que são de grande interesse para atividades científicas, 

educacionais e recreativas. 

Portanto, embasado nas legislações aplicáveis, o presente estudo tem por objetivo identificar 

ocorrências relacionadas ao patrimônio espeleológico e paleontológico na área de influência da 

Mineração Longa Vida, município de Nova Campina, Estado de São Paulo. 

9.3.1.1 Objetivo Específicos 

1. Levantamento de dados secundários relacionados a ocorrência de cavidades e de 

patrimônios paleontológicos no município de Nova Campina, Estado de São Paulo; 
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2. Realização de caminhadas sistêmicas no entorno imediato do empreendimento já 

licenciado e da área alvo de regularização com a finalidade de verificar possíveis áreas de ocorrência 

de cavidades e vestígios paleontológicos. 

3. Verificar, por meio de trabalho de percepção ambiental, o conhecimento da população 

local sobre a ocorrência de cavernas, grutas, abrigos e cavidades na região do empreendimento. 

 Metodologia 

A etapa prévia ao campo, realizada em escritório, contou com a realização de estudos 

preliminares, levantamento bibliográfico de pesquisas geológicas, geomorfológicas e espeleológicas, 

incluindo buscas em bancos de dados oficiais (CANIE/CECAV; CNC/SBE) e relatórios técnicos. 

Também se executou a confecção de mapas base com utilização de imagens de satélites do Google 

Earth e dados cartográficos disponíveis no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH), 

Agência Nacional de Mineração (ANM), Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e Agência Nacional das 

Águas (ANA), a partir da utilização de softwares de geoprocessamento. 

Após a etapa de levantamento em campo, como forma de verificar o conhecimento da 

presença de cavidades subterrâneas, foi realizado um levantamento junto à comunidade local no dia 

18 de julho de 2018 a fim de se verificar a ocorrência de cavidades já conhecidas pela população do 

entorno da mineradora, bem como colaboradores da Mineração Longa Vida. O trabalho de 

levantamento de dados junto à comunidade foi realizado concomitantemente com o estudo de 

percepção ambiental. 

As atividades de campo voltadas à prospecção, foram desenvolvidas nos dias 14 e 18 de 

maio de 2018. Data em que os fragmentos em estudo foram alvo de trabalhos de levantamento 

espeleológico e paleontológico, com o registro dos caminhamentos e pontuações através de aparelho 

de Sistema de Posicionamento Global (GPS), no sistema de projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM), datum Sirgas 2000, zona 22 S. 
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A prospecção de dados contou com caminhadas sistêmicas pelo entorno imediato à Área 

Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. Os caminhamentos espeleológicos e 

paleontológicos consideraram como área de interesse, um raio de aproximadamente 250 metros a 

contar das extremidades da Área Diretamente Afetada, tendo como alvo a vegetação nativa 

remanescente no entorno do empreendimento. Os resultados dos caminhamentos podem ser 

observados no anexo VIII. 

A metodologia escolhida é respaldada pelo Art. 4º, § 3º da resolução CONAMA 347, onde é 

definido que, até que o órgão ambiental licenciador fixe a área de influência específica para cavidades 

naturais subterrâneas, as mesmas, caso ocorram, receberão como área de influência uma projeção 

horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta metros, em forma de 

poligonal convexa. 

Em outras palavras, até que seja realizada uma análise minuciosa referente ao grau de 

interferência da cavidade, considera-se como sua área de influência para processos de licenciamento 

ambiental, um raio de 250 metros. 

O tratamento dos dados obtidos foi feito com base em um Sistema de Informações 

Geográficas - SIG, onde os pontos levantados, assim como as linhas de caminhamento, foram 

locados sobre imagens. A distribuição dos dados espaciais, a edição vetorial e o tratamento digital 

das imagens foram efetuadas com auxílio dos softwares ArcGIS, AutoCAD e CorelDraw, com intuito 

de subsidiar a confecção dos mapas. Também foi efetuado o tratamento dos dados em planilhas 

Excel na geração do banco de dados para a confecção do relatório. 

 Potencial Espeleológico 

No contexto regional, o município de Nova Campina possui rochas do Grupo Açungui, da 

Suíte Granítica Sintectônica, e rochas da Bacia do Paraná (Formação Furnas, Grupo Itararé) e 

Depósitos Quaternários (SSRH-CSAN, 2014). 

As rochas do Grupo Açungui (Complexo Pilar) estão distribuídas numa faixa que abrange o 

norte e o oeste do município, possuem diferentes fácies, dentre elas: filitos, quartzo filitos e 
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metassiltitos com intercalações subordinadas de micaxistos e quartzitos (PSpF); filitos com 

intercalações de rochas carbonáticas (PSpFC); mármores dolomíticos e calcíticos (PSpC); quartzitos 

micáceos e feldspáticos com intercalações de filitos, quartzo filitos, xistos e metarcósios (PSqQ) 

(SSRH-CSAN, 2014). 

A Fácies Cantareira (PSyc) da Suíte Granítica Sintectônica aparece numa faixa que abrange 

o leste e o sul do município. Exibe, corpos paraautóctones e alóctones, foliados, granulação fina a 

média, textura porfirítica frequente, contatos parcialmente concordantes e composição granodiorítica 

a granítica. 

A Formação Furnas aparece apenas na região oeste e noroeste do município e é composta 

de arenitos esbranquiçados de granulação média a muito grossa, pouco rolados, pobremente 

classificados e com matriz caulinítica. A formação apresenta generalizada estratificação cruzada em 

bancos com até poucos metros de espessura (IPT, 2008). 

O Grupo Itararé aflora apenas numa pequena área do extremo norte do município. É 

constituído predominantemente de arenitos com granulação variável, desde fina a conglomerática, 

argilosos, ocorrendo também pacotes expressivos de diamictitos e sedimentos pelíticos, 

apresentados por siltitos cinza, folhelhos e ritmitos (SSRH-CSAN, 2014). 

Os Depósitos Quartenários são formados por sedimentos aluvionares incluindo areias 

inconsolidadas de granulação variável, argilas e cascalheiras fluviais subordinadas, em depósitos de 

calha e/ou terraços e estão distribuídos ao longo do Rio Taquari (IPT, 2008). 

O resultado do mapeamento realizado pelo IPT no ano de 2008, demonstrou um grande 

potencial para ocorrência de jazidas de filito, calcário, quartzo, argila para cerâmica vermelha, areia 

para construção civil, brita, rochas para cantaria, xisto, caulim, wollastonia, cobre, água mineral, e 

carvão no município de Nova Campina. 

De acordo com dados do órgão (ITP, 2008), o filito, mineral não-metálico e de interesse para 

o empreendimento em questão, é considerado na região de Nova Campina como um bem mineral 

que se dispõe em corpos alongados, preferencialmente na direção NE, intercalando-se com sericita-

xistos, metassiltitos, meta-argilitos, ardósias e metarritmitos. De maneira mais restrita, podem ainda 
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aflorar meta-arenitos, quartzitos, mármores dolomíticos e clorita xistos. As jazidas de filito existentes 

em Nova Campina pertencem à Unidades do Grupo Geológico Itaiacoca. 

Para definição do potencial espeleológico da área de estudo, foi utilizado o quadro de 

definição do grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com a litologia, 

disponibilizado pelo ICMBio (2018), conforme abaixo: 

Quadro: 23 - Potencialidade de ocorrência de cavidades por litotipo 

Litotipo 
Grau de 

Potencialidade 

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera bandada, Itabirito e 
Jaspilito. 

Muito Alto 

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga. Alto 

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, Metaconglomerado, 
Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci-
silicática, Siltito e Xisto. 

Médio 

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio, Diamictito, 
Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, 
Komatito, Laterita, Metachert, Migmatito, Monzogranito, Olivina gabro, Ortoanfibolito, 
Sienito, Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos. 

Baixo 

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros sedimentos. 
Ocorrência 
Improvável 

Fonte: ICMBio, 2018. 

De acordo com o quadro acima, verifica-se que a formação mineral onde se situa a 

Mineração Longa Vida possui médio potencial para ocorrência de cavidades, levando em 

consideração a presença do litotipo filito como principal formação rochosa local, explorado pela 

Mineração Longa Vida. 

Embasando na geologia local, o anexo IX identifica detalhadamente o tipo de formações 

rochosas presentes na Área Diretamente Afetada do empreendimento, assim como, parte da Área de 

Influência Direta imediatamente posterior à ADA. 

O anexo IX identifica o Grupo Paraná, Formação Furnas (D1f), predominantemente 

composto por um solo arcóseo grosso, textualmente imaturo, com presença de arenito 

conglomerático e conglomerado oligomítico; arenito de granulação fina interdigitado com argila, siltito 
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e folheto. Essa formação é considerada como ambiente fluvial a transicional (CPRM, 2006). A 

formação Furnas D1f está presenta na AID do empreendimento. 

Outro grupo Itaiacoca, presente a ADA e AID, é representado pelas formações carbonáticas 

(NP3ic) e terrígenas (NP3ab). O solo que compreende a unidade carbonática é rico em metadolomito, 

intercalado de metafilito, filito carbonático, clorita-sericita filito, clorita-talco filito e metadolerito, ao 

passo que as formações terrígenas são ricas em metarcóseo, metarenito feldspático, metarenito e 

metapalito intercalados com filito, metadolomito, metamarga, metassiltito e metavulcânica. 

Mediante os dados apresentados, pode-se considerar que toda a Área Diretamente Afetada, 

assim como a porção da AID imediatamente ligada a ela, são consideradas como áreas de médio 

potencial de ocorrência de cavidades subterrâneas, conforme tabela preestabelecida pelo CECAV / 

ICMBio. 

De acordo com informações do Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil 2018 (CNC), não 

há ocorrência de cavidade subterrânea no município de Nova Campina. Dados do CNC (2018) 

esclarecem que a cavidade natural mais próxima ao empreendimento Mineração Longa Vida se situa 

a cerca de sete quilômetros, em linha reta, quando considerado o vértice mais próximo da Área 

Diretamente Afetada. A referida caverna se situa no município de Itapeva-SP e recebeu o nome de 

Casa De Pedra de Itapeva, localizada pelas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E= 720.775,94/ 

N=7.333.309,42. 

No entanto, de acordo com informações do DataGeo (software de infraestrutura de dados 

espaciais ambientais do Estado de São Paulo), assim como dados georreferenciados disponibilizados 

pelo CECAV – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação em Cavernas do ICMBio – Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, o empreendimento supracitado dista cerca de 4.000 m 

da cavidade natural mais próxima a ele. Tal cavidade é denominada como Gruta do Taquari Mirim, 

identificada pelas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=715.758,78 / N=7.328.818,05. 

Após consulta ao CECAV, foi informado que a referida gruta, apesar de estar cadastrada, 

não possui detalhamento quanto às estruturas presentes, grau de importância, tipo de formações 

rochosas ou área de influência definida pelo órgão licenciador responsável. 
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Tendo como base a legislação vigente, que regulamenta e classifica o grau interferência de 

empreendimentos em cavidades naturais, onde se estabelece uma área de influência básica das 

cavidades de 250 m para cavidades subterrâneas que não tenham sua área de influência 

devidamente definida pelo órgão licenciador, pode-se inferir que a Mineração Longa Vida não impacta 

a Gruta do Taquari Mirim. 

 Potencial Paleontológico 

Na região de Nova Campina e Itapeva, situa-se diversas ocorrências de estromatólitos que 

durante décadas vêm sendo alvo de vários estudos. Essas expedições científicas começaram 

precisamente no ano de 1944, quando Fernando Flávio Marques de Almeida identificou e descreveu, 

pela primeira vez no Brasil e na América do Sul, um fóssil comprovadamente datado do Pré-

Cambriano, representando assim o fóssil mais antigo já encontrado em todo o Estado de São Paulo 

(FILHO, 2004). 

Os estromatólitos que ocorrem na região de Nova Campina e Itapeva têm dupla importância, 

sendo considerados os fósseis mais antigos do Estado de São Paulo, datados do Éon Proterozóico 

(entre 2,5 bilhões e 542 milhões de anos atrás), e foram os primeiros estromatólitos descritos na 

América do Sul.  

Apesar da grande importância dessas estruturas, nenhum dos locais de ocorrência dos 

estromatólitos está devidamente protegido. Pelo contrário, estão quase todos localizados em áreas 

destinadas à mineração de calcário, utilizado pela indústria como matéria-prima para a fabricação de 

cal, cimento e corretivos agrícolas (acidez do solo). Algumas medidas para a preservação do sítio 

estão sendo tomadas junto aos órgãos competentes, pois existe grande risco de degradação ou até 

mesmo de desaparecimento desses importantes testemunhos do passado geológico da Terra. 

A formação dos estromatólitos da unidade geológica Itaiacoca, presente na região de Nova 

Campina, possivelmente ocorreu em águas calmas e limpas. Os estromatólitos teriam se formado 

sobre o fundo do mar num ambiente transicional entre a praia e a plataforma continental, onde 

estromatólitos individuais teriam alcançado até 70 cm de altura, embora conjuntos de estromatólitos 

pudessem ter alcançado alturas muito maiores (FILHO, 2004) 
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O Museu Geológico Valdemar Lefèvre (Mugeo), do Instituto Geológico (IG), pertencente à 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, recebeu no ano de 2007, de uma indústria 

cimenteira situada em Itapeva - SP, um grande bloco de estromatólitos fósseis, considerados como 

estruturas constituídas por colônias de bactérias nos oceanos. Outros dois foram doados pela 

empresa ao Instituto de Geociências e à Estação Ciência, ambos da USP - Universidade de São 

Paulo (MUGEO, 2007). 

O pesquisador científico William Sallun Filho, do Instituto Geológico, explica que os 

estromatólitos ocorrem desde 3,8 bilhões de anos atrás. Os blocos doados foram encontrados na 

Pedreira Lavrinhas, em Itapeva, sul do Estado de São Paulo. “Nesse caso, os fósseis são de 1 bilhão 

de anos atrás, quando ali havia o oceano. Atualmente, o local está situado a aproximadamente 200 

quilômetros do mar”, ressalta Sallun. São os exemplares mais antigos localizados em território 

paulista (MUGEO, 2007). 

Esses fósseis foram estudados pelo professor-doutor Thomas Rich Fairchild, do Instituto de 

Geociências, e por Sallun. Ambos organizaram a escolha do material, posteriormente retirado e 

transportado pela equipe da cimenteira para os museus onde os fósseis ficarão expostos para 

utilização didática.  

No final de 2006, os dois informaram à empresa cimenteira que sua pedreira, da qual é 

extraída matéria-prima para a fabricação de cimento, abrigava os estromatólitos. A empresa propôs, 

então, a doação de blocos do material para as instituições científicas. “Hoje, o pessoal que trabalha 

na pedreira sabe identificar os pedaços que contêm fósseis. É uma grande área, por isso a doação 

não prejudica a produção”, afirma o pesquisador. 

 Resultados da Prospecção 

A busca por cavidades subterrâneas e vestígios paleontológicos abrangeu uma área total 

de 108,9 ha, correspondente a área da propriedade pertencente à Mineração Longa Vida. Os 

caminhamentos pela área, realizados nos dias 14 de maio de 2018 e 18 de maio de 2018, resultaram 

em um total de 6.390 metros e contaram com a caracterização de 22 pontos, conforme demonstrado 

no anexo VIII. 
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Durante a prospecção, verificou-se que a área a ser licenciada, bem como o seu entorno 

direto, possui solo consideravelmente desenvolvido e pouca expressividade quanto aos afloramentos 

rochosos. A vegetação divide-se em áreas voltadas ao cultivo de pinus e vegetação nativa em estágio 

médio e inicial de regeneração. 

 
Figura 46 – Detalhe da vegetação.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 
Figura 47– Detalhe da vegetação.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Em suma, trata-se de uma região com relevo acidentado em alguns pontos, pobre em 

afloramentos rochosos, detentora de solos desenvolvidos e vegetação, nativa ou plantada, 

desenvolvida. 

A seguir, são caracterizados os pontos observados em campo: 

 Pontos 01 e 02 

Próximo ao Depósito Controlado de Estéril, trata-se de uma área de grande interferência 

antrópica, causada pela presença da mineradora e de residências no local. A área é coberta por 

vegetação exótica de eucalipto plantado e o solo, pertencente ao grupo Itaiacoca, além de 

homogêneo, não possui afloramentos rochosos aparentes. 
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Figura 48 – Foto do ponto 01.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 49 – Foto do ponto 01.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

  
Figura 50 – Foto do ponto 02.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 51 – Foto do ponto 02.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Ponto 03  

Semelhante aos anteriores, o ponto 03 possui solo desenvolvido, com histórico de 

intervenção antrópica devido ao cultivo de floresta plantada, variando entre eucalipto e pinus. 

O relevo do é pouco acentuado e o solo não possui características favoráveis à ocorrência 

de cavidades subterrâneas ou à conservação de restos e vestígios paleontológicos. Não foi 

identificada na área, ocorrências de afloramentos rochosos ou possível formação de cavidades 

subterrâneas. 
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Figura 52 – Foto do ponto 03. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 53 – Foto do ponto 03. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Ponto 04 

A quarta área caracterizada, possui características muito semelhantes ao ponto 03 quanto 

à vegetação e tipo de solo. 

Como característica peculiar, há a presença de uma ravina que serve como canal de 

drenagem para águas pluviais. No perfil da ravina, nota-se a presença de um solo compacto, 

homogêneo, argilo-arenoso e sem características cársticas ou feições rochosas, pouco propício a 

ocorrência de cavidades. 

  
Figura 54 – Foto do ponto 04.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 55 – Foto do ponto 04.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Ponto 05 
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O quinto ponto caracterizado situa-se em uma em área de lavra pretérita, em licenciamento. 

No perfil do talude, pode-se verificar que se trata de uma jazida de filito, onde o mineral é 

distribuído de maneira regular em uma camada profunda do solo, que apresenta alto grau de 

compactação e não há indícios de afloramentos rochosos com potencial de formação de cavidades. 

 
Figura 56 – Foto do ponto 05.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 

 

 Pontos 06 e 07 

Semelhante ao ponto 03, as áreas caracterizadas nos pontos 06 e 07 possuem solo 

desenvolvido, com matéria orgânica e serapilheira presentes (pouco desenvolvida), especialmente 

devido à queda de folhas da floresta de punis. Nesse ponto o solo é contemplado pela Unidade 

Terrígena NP3it, do grupo Itaiacoca. 

Não se verifica a presença de afloramentos ou feições rochosas nas áreas. 
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Figura 57 – Foto do ponto 06 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 58 – Foto do ponto 06. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

  
Figura 59 – Foto do ponto 07.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 60 – Foto do ponto 07.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Pontos 08 e 09 

Às margens do curso hídrico local, a análise das características presentes nos pontos 08 e 

09 revelam as mesmas particularidades de solo presentes nos pontos 06 e 07 e uma vegetação 

característica de mata ciliar. 

Verificou-se que os fragmentos rochosos no leito do córrego são comuns da maioria dos 

cursos hídricos no território nacional, com presença de seixos e pequenas rochas. Não se observou 

afloramentos rochosos significativos ou ocorrência de cavidades. 
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Figura 61 – Foto do ponto 08.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 62 – Foto do ponto 09. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Pontos 10, 11, 12 e 13 

Os pontos 10 e 11 apresentam vegetação nativa em estágio médio e inicial de regeneração 

natural e solo bem desenvolvido, com presença de matéria orgânica e serapilheira. Já os pontos 12 

e 13, são cobertos por vegetação es estágio inicial de regeneração, em sua maioria, gramíneas e 

arbustos. Se identificou ainda, grande quantidade de exemplares de bambu. 

O relevo é ligeiramente acidentado e não se observou a presença de cavidades, 

afloramentos rochosos ou áreas de potencial ocorrência paleontológica. 

  
Figura 63 – Foto do ponto 10. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 64 – Foto do ponto 11. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 
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Figura 65 – Foto do ponto 12.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 66 – Foto do ponto 13. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Ponto 14 

É composto por um pátio de estéril da Mineração Longa Vida, já licenciado pela CETESB 

em processos anteriores. 

Por se tratar de um ponto alto que permite boa visão do empreendimento, se pode perceber 

que a área da propriedade da mineradora, é detentora de um solo pouco propício a ocorrência de 

cavidades, sendo a maior área, composta pelo mineral filito. 

O ponto em questão, apresenta em seu entrono, remanescentes de vegetação nativa e 

fragmentos de floresta plantada (pinus e eucalipto). 

  
Figura 67 – Foto do ponto 14. Figura 68 – Foto do ponto 14.  
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Fonte: Chiavini & Santos (2018). Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Ponto 15 

Apresenta vegetação nativa em estágio médio de regeneração e solo muito semelhante aos 

pontos 10 a 13. As rochas presentes no local, são advindas de intervenção antrópica. As mesmas 

repousaram sobre o solo após sofrer rolamento ao serem depositadas no bota fora como estéril. 

Essas rochas podem ser caracterizadas como filito de pouco valor comercial, portanto, considerado 

como estéril. 

No ponto em questão, não se verificou afloramentos rochosos ou ocorrência de cavidades. 

  
Figura 69 – Foto do ponto 15. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 70 – Foto do ponto 15.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Ponto 16 

O décimo sexto ponto situa-se nas áreas onde a Mineração Longa Vida concentra sua 

operação, devidamente licenciadas.  

O perfil dos taludes e da cava revelam um solo com uma camada fértil e desenvolvida, 

seguido da camada onde se inicia a jazida de filito propriamente dita. 
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Figura 71 – Foto do ponto 16. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 72 – Foto do ponto 16.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Pontos 17 a 22 

A décima sétima à vigésima segunda área de caracterização, possuem características 

semelhantes: relevo acidentado, vegetação nativa em estágio médio e inicial de regeneração e solo 

desenvolvido, com presença de uma fina camada de serapilheira e indivíduos arbóreos, arbustivos e 

herbáceos. 

Em nenhum dos pontos foram encontradas cavidades subterrâneas ou regiões de relevante 

interesse paleontológico. 

Verificou-se a presença de afloramentos rochosos apenas no ponto 18. No entanto, se trata 

de formações de filito, sem grande potencial para ocorrência de cavidades subterrâneas ou sítios 

paleontológicos. 
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Figura 73 – Foto do ponto 17.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 74 – Foto do ponto 18.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

  
Figura 75 – Foto do ponto 19.  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 76 – Foto do ponto 20. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

  
Figura 77 – Foto do ponto 21. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 78 – Foto do ponto 22. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

 Estudos Realizados com a Comunidade 

Tendo em vista que a comunidade do entorno, que convive cotidianamente com a 

mineração, possui amplo conhecimento da região geográfica onde se situa a Mineração Longa Vida, 

realizou-se no dia 18 de julho de 2018 um trabalho de percepção ambiental a fim de verificar os 

possíveis impactos causados na comunidade vizinha pelo empreendimento em questão.  
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Na oportunidade, se verificou o conhecimento da população acerca da existência de 

cavernas, grutas, sumidouros ou qualquer outra cavidade natural na região onde se situa a Mineração 

Longa Vida, especialmente na área abrangida pela AID – Área de Influência Direta do 

empreendimento. 

Para o levantamento quanto à ocorrência de cavidades, o questionário semiestruturado 

utilizado para levantamento dos dados contou com a pergunta: “Você tem conhecimento de alguma 

caverna próximo à Mineração Longa Vida? ”. 

O Gráfico abaixo explicita os resultados obtidos, evidenciando o desconhecimento de 100% 

dos 50 entrevistados quanto à existência de cavidades em áreas vizinhas à Mineração Longa Vida. 

Gráfico  08 – Conhecimento quanto à ocorrência de cavidades na região 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Quando questionados por meio da mesma metodologia se havia conhecimento de algum 

registro fossilífero, como presença de estromatólitos, megafauna e outros, o resultado foi 

extremamente similar à busca de informações sobre cavidades, onde nenhum morador relatou a 

existência de vestígios fósseis na área de entorno da Mineração Longa Vida.  

Ressalta-se que ao longo da pesquisa, a medida do necessário, foi explicado ao entrevistado 

o conceito de fósseis e dados alguns exemplos sobre os mesmos, para que os leigos no assunto 

pudessem entender do que se trata. A metodologia contou ao auxílio de material lúdico como fotos e 

desenhos. 
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Para aplicação dessa metodologia, utilizou-se as imagens a seguir: 

 
Figura 79 – Estromatólitos colunares ramificados. 
Fonte: Srivastava e Rocha (1999).  

 
Figura 80 – Estromatólitos.  
Fonte: Museu de Geociências da USP (2018) 
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Figura 81 – Vestígios fósseis de mamíferos. 
Fonte: Pivetta (2002). 

 
Figura 82 – Corte lateral evidenciando a estrutura dos estromatólitos. 
Fonte: Museu de Geociências da USP (2018) 

O resultado dos levantamentos pode ser visualizado a partir da observação do gráfico a 

seguir, onde 100% da população entrevistada informou não ter conhecimento de nenhum registro de 

fósseis nas mediações da Mineração Longa Vida. 

Gráfico  09 – Conhecimento quanto à ocorrência de cavidades na região 
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Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

9.4 Geomorfologia 

Este capítulo foi elaborado com base em dados adquiridos através das cartas topográficas 

1:50.000, disponibilizadas no servidor do sitio IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Os 

municípios de Itapeva e Nova Campina localizam-se na “Depressão Periférica” (composta por solos 

provenientes da decomposição de rochas sedimentares paleozoicas) e “Escudo” (composta por solos 

provenientes da decomposição das rochas metamórficas “fácie xisto verde” do Grupo Itatiacoca), 

ressalta o fato de que parte da AII, engloba ainda alguns corpos graníticos neoproterozóicos e 

litologias oriundas do Grupo Açungui e Formação Votuverava, ambas unidades abrigam parte das 

rochas mais antigas do estado. Com relação à topografia média abrangida pela AII, pode se dizer 

que é caracterizada por um relevo predominantemente ondulado a dissecado, com topos aplainados 

e vertentes convexas possuindo vales em calha modeladas em litotipos do Grupo Itararé e Formação 

Furnas, além disso, a predominâncias em forma de relevo dissecado aumenta com vergência para o 

quadrante leste, com predominância do controle estrutural face à exposição de rochas do 

embasamento. As altitudes na região variam entre 640 a 1060 metros, vide figura 06. Os padrões de 

drenagem variam de subdendritico a subretilíneo, em virtude do forte controle estrutural na área. Os 

dados obtidos concernentes aos índices morfométricos médios podem ser descritos como 

dissecados, com grande amplitude altimétrica e predomínio de rampas alongadas a norte e curtas à 

sul. 
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A AID, bem como a AII, encontra-se em zona de transição de compartimentação 

geomorfológica, conforme o mapa, disposto na figura 07, a classificação das duas províncias 

geomorfológicas do local, são: 

 DUNIDD: Depressão Paranapanema 

 DESCRUNIDD: Colinas com topos convexos 

 DFRAGL: Formas de dissecação média a alta com vales entalhados e densidade de 

drenagem média a alta. Áreas sujeitas a forte atividade erosiva  

 IFRAGL: Média 

 DUNIDD: Planalto de Guapiara 

 DESCRUNIDD: Morros baixos 

 DFRAGL: Formas muito dissecadas com vales entalhados associados a vales pouco 

entalhados, com alta densidade de drenagem. Áreas sujeitas a processos erosivos agressivos com 

probabilidade de ocorrência de movimentos de masa e erosão linear com voçorocas.  

 IFRAGL: Alta 
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Figura 83 – Mapa geomorfológico  regional 
Fonte: IBGE (2018) 
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Figura 84 – Compartimentação geomorfológica na AID. 
Fonte: Museu de Geociências da USP (2018) 
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 Caracterização Geomorfológica – AID 

De acordo com o mapa geomorfológico do estado de São Paulo (IPT, 1997), a AID encontra-se 

sobre três subprovíncias geomorfológicas, são elas: 

- Patamar Ponta Grossa – Itapetininga; 
- Planalto de Guapiara; e 
- Serrania do Ribeira. 

Patamar Ponta Grossa – Itapetininga 

A referida unidade morfoescultural, trata-se da Depressão Periférica Paulista em sua porção 

sudoeste, podendo ser classificada também como unidade morfológica Depressão Paranapanema, está 

encaixada entre os terrenos pré-cambrianos a leste/sudeste e a grande escarpa arenito-basáltica ao 

norte, e composta por sedimentos paleo-mesozóicos. 

As formas de relevo predominantes nesta unidade são denudacionais, cujo modelado é 

composto basicamente por colinas de topos convexos (Dc) e tabulares (Dt), com altimetrias 

predominantes entre 600 e 700 m e declividades das vertentes entre 10 e 20%, esculpidos em litologias 

areno-siltico-argilosas. 

Os tipos de Padrões de Formas Semelhantes, onde os vales de entalhamento variam de menos 

de 20 m a 80 m, e as dimensões interfluviais de menos de 250 a 1750 m, ocorrem em maior proporção 

na unidade, onde os vales tem entalhamento de até 20 m e dimensão interfluvial de 750 a 3750 m. Os 

cursos d'água nesta unidade morfológica, são todos tributários do Rio Paranapanema, exibindo um 

padrão de drenagem paralelo. A Depressão Paranapanema apresenta formas de dissecação média, com 

vales entalhados e densidade de drenagem média a alta que, em terrenos arenosos, principalmente 

oriundos das formações Pirambóia e Botucatu, torna a área vulnerável a fortes atividades erosivas. Na 

morfoestrutura Bacias Sedimentares Cenozóicas, a unidade morfoescultural presente na área é a 

denominada Planícies Fluviais Diversas. São caracterizadas por terrenos planos, geneticamente 

produzidas por deposição de origem fluvial onde atualmente predominam os processos de agradação. 

Encontram-se em áreas planas e baixas junto às margens dos rios estando sujeitas às inundações 

periódicas. Quando estão poucos metros acima da planície e livre das inundações, formam os terraços 

fluviais. Na área, as planícies fluviais mais significativas estão ao longo dos rios Guareí, Itapetininga, 

Página: 285



  

 

 

  

Página 197 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Paranapitanga e Taquari, além de outras de pequenas extensões como nos rios Paranapanema, Capivari 

e outros. São constituídas por sedimentos fluviais arenosos e argilosos inconsolidados e possuem 

potencial de fragilidade muito alto por serem atingidos pelas inundações periódicas, por lençol freático 

pouco profundo e sedimentos inconsolidados sujeitos à acomodação constante. 

Serrania do Ribeira 

Padrão geomorfológico condicionado pela estrutural, encontra-se sobre o flanco sudeste da 

Serra de Paranapiacaba, cujo relevo é montanhoso e as amplitudes topográficas até 1000m (IPT, 1981). 

A região é dividida em três partes: alto e médio Ribeira. O Planalto do Rio Ribeira localiza-se na porção 

sul do Estado de São Paulo, limitando-se a sudeste com a Serra do Mar, a sudoeste com o Estado do 

Paraná e norte com o Planalto do Guapiara. Nesta unidade predominam formas de relevo denudacionais 

cujo modelado constituem-se basicamente em morros altos com topos e topos convexos (ROSS, 1997). 

No Planalto do Rio Ribeira as altitudes variam de 200 a 800m e as declividades predominantes oscilam 

entre 20 a 40%. A litologia dessa área é basicamente constituída por micaxistos, migmatitos e granitos e 

os solos são do tipo cambissolos, litólicos e afloramentos rochosos (ROSS, 1997) (O Alto Ribeira 

caracteriza-se por ser uma região de planaltos e corredeiras desenvolvendo grande capacidade erosiva 

e de transporte. São frequentes as quebras verticais nos cursos d’água (cachoeiras) em zonas de contato 

entre litologias de diferentes resistências à erosão (CAMARGO et. al., 1987). As drenagens apresentam 

um padrão dendrítico, adaptado às direções das estruturas chegando mesmo a ter um traçado retilíneo 

em alguns setores, indicando a forte influência de direções de fraturamentos importantes. Segundo ROSS 

(1997), o Alto Ribeira é considerado um dos relevos mais complexos do Brasil em virtude de sua grande 

diversidade lito-estrutural. Os ciclos erosivos mais recentes entalharam profundamente a região, 

formando vales bem encaixados, profundos e estreitos, com vertentes íngremes. O Médio Vale do Ribeira 

caracteriza-se pela presença de planaltos e vales, este último mais expressivo quanto mais próximo da 

cidade de Ribeira. Por ser uma unidade de relevo com formas muito dissecadas, os vales são bem 

entalhados e a drenagem é de alta densidade. Apresenta um nível de fragilidade potencial alto, estando, 

portanto, sujeita aos processos erosivos lineares e com grande probabilidade de ocorrência de 

movimentos de massas. 
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Planalto de Guapiara 

Os Planaltos do Alto Ribeira constituem um ambiente montanhoso com topos nivelados nos 

divisores principais em torno dos 900 m, encontrando-se setores mais elevados que atingem 1000-

1100m, geralmente mantidos por rochas mais resistentes como o quartzito, apresentando morfologia de 

cristas alongadas e contínuas ou massas intrusivas graníticas, que se estendem por grandes áreas.   

Alternando a esses relevos alongados e mais altos, prevalecem formas em morros de topos 

convexos com vales relativamente estreitos e profundos com vertentes muito inclinadas, geralmente 

variando entre 30 e 60%. Essa morfologia, com relevos extremamente dissecados é esculpida em uma 

grande diversidade com destaque para os filito, quartzo-filitos, ortognaisses, paragnaisses, quartzitos, 

calcários e mármores dolomíticos, granitos porfirídicos e granitos sintectônicos, alinhados estruturalmente 

na direção regional NE-SW.   

Os setores de relevos mais rebaixados são mantidos predominantemente pelos filitos e 

calcários, à semelhança do na unidade 3. Nessa complexidade lito-estrutural, que condiciona o 

desenvolvimento de padrões de muito vigorosos, desenvolve-se uma grande diversidade de solos, com 

prevalência dos Cambissolos Háplicos, associação com Neossolos Litólicos e afloramentos rochosos, 

que ocorrem nas vertentes muito inclinadas e nas áreas de domínio dos quartzitos.  Os solos do tipo 

Argissolos Vermelho-amarelo e Latossolos Amarelos e Latossolos Vermelho-amarelos álicos de textura 

argilosa tendem a ocorrer nos setores menos inclinados das vertentes dos morros. 

 Caracterização Geomorfológica Local - ADA 

A área está situada sobre solos oriundos da decomposição de rochas sedimentares da 

Formação Furnas, com cava interceptando unidades terrígenas do Grupo Itaiacoca.  A topografia da 

localidade, considerando a AID, é predominantemente dissecada, sendo que a área compreendida pela 

ADA engloba divisor de microbacia, com jusância para drenagem em meia encosta, de acordo com 

trabalhos de lavra, desde o início das atividades de lavra até o presente momento, predominam com 

avanço frontal das bancadas, sendo que nos últimos anos, os processos de lavra vêm passando por 

transição de avanço frontal para aprofundamento da cava. 
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Visando uma determinação mais legível da classificação geomorfológica local, se separou a 

ADA em três zonas de maior fragilidade (seguindo rampas de maior declividade, associadas a feições de 

drenagem), sendo setorizada conforme a direção e mergulho da superfície topográfica, associadas à rede 

de drenagem local. 

Os dados obtidos, concernentes aos índices morfométricos podem ser observados na tabela a 

seguir: 

Quadro 24 – Dados dos índices morfométricos 

ÍNDICES MORFOMÉTRICOS 

ITENS CONSIDERADOS 
RAMPA 01 RAMPA 02 RAMPA 03 

CLASSIFICAÇÃO 

Altitude do Topo (m) 

Coordenadas UTM SIRGAS2000 

849 

E=714.069 

N=7.330.660 

859 

E=713.998 

N=7.330.221 

877 

E=713.821 

N=7.330.099 

Altitude do Talvegue (m) 

Coordenadas UTM SIRGAS2000 

795 

E=714.454 

N=7.330.701 

791 

E= 714.450 

N=7.330.479 

842 

E=714.108 

N=7.329.785 

Amplitude (m) 54 68 35 

Comprimento da rampa (m) 385,7 418,2 444,27 

Gradiente Topográfico (%) 14 16,2 7,8 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Para melhor entendimento, a caracterização morfométrica foi dividida de acordo com suas 

respectivas rampas de influência: 

Rampa 01 - O terreno está situado sobre um Morrote (IPT, 1981). Conforme a classificação das 

formas de relevo com base na amplitude trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada 

(KUDRNOVSKA, 1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é Moderado (DEMECK, 

1972). 

Rampa 02 - O terreno está situado sobre um Morrote (IPT, 1981). Conforme a classificação das 

formas de relevo com base na amplitude trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada 
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(KUDRNOVSKA, 1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é Moderado (DEMECK, 

1972). 

Rampa 03 - O terreno está situado sobre uma Colina (IPT, 1981). Conforme a classificação das 

formas de relevo com base na amplitude trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada 

(KUDRNOVSKA, 1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é Moderado (DEMECK, 

1972). 
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Figura 85 –Delimitação das rampas de influência. 
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Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

9.5 Pedologia 

 Caracterização Pedológica - AII 

A caracterização dos solos na AII teve como base o Mapa pedológico do Estado de São Paulo, 

na escala 1:500.000 levando em conta a publicação do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 

(SBCS, EMBRAPA, 1999), ao qual passou por pontuais adaptações, gerando assim, o mapa disposto na 

Figura 86, esse processo de adaptação envolveu: 

- Utilização das informações de solos para definição da classificação final do relevo. Os dados 

obtidos a partir do mapa supracitado são considerados satisfatórios e completos e, portanto, foram 

utilizados neste estudo no que diz respeito à divisão e classificação de solos; 

- Utilização das informações de solos dominantes e parâmetros de fragilidade potencial de 

erosão dos solos. Esses aspectos foram comparados com as unidades morfoesculturais e formas do 

relevo obtendo-se a delimitação de classes de solo; e 

- Verificação em campo para aferição da delimitação dos agrupamentos de solo. A AII a qual o 

empreendimento está inserido apresenta cinco agrupamentos diferentes de solos dominantes em sua 

área, os quais podem ser vistos subsequentemente neste capítulo. 

O mapa de solos do estado de São Paulo, 2017 (principal fonte de consulta) constitui-se de 247 

unidades de mapeamento, descritas na legenda, representadas por unidades de mapeamento simples 

(uma classe de solos), por associação de duas ou mais classes e/ou por grupamentos de solos, 

pertencentes a 12 classes de 1º nível taxonômico (Ordem), Argissolo, Cambissolo, Chernossolo, 

Espodossolo, Gleissolo, Latossolo, Luvissolo, Neossolo, Nitossolo, Organossolo, Planossolo e 

Plintossolo; e 25 classes do 2º nível taxonômico (Subordem), Argissolos Amarelos, Vermelhos e 

Vermelho-Amarelos; Cambissolos Húmicos e Háplicos; Chernossolos Argilúvicos; Espodossolos 

Humilúvicos; Gleissolos Melânicos, Tiomórfi cos, Háplicos e Sálicos; Latossolos Amarelos, Brunos, 

Vermelhos e Vermelho-Amarelos; Luvissolos Háplicos; Neossolos Litólicos, Quartzarênicos, Regolíticos 
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e Flúvicos; Nitossolos Vermelhos; Organossolos Tiomórfi cos e Háplicos; Planossolos Háplicos; e 

Plintossolos Pétricos, além da classe de Afloramento Rochoso. 

Para diferenciar as unidades pedológicas da localidade disposta dentro do perímetro da AII, se 

consultou as cartas Itapetininga; SG-22-X-B e Itararé; SE-22-Z-C. 

A título de facilitação dos estudos apresentados, se separou os solos de maior domínio 

(ocupação e extensão) dentro das cercanias (AII). 

Com relação às principais unidades pedológicas dispostas na AII, foram gerados dois mapas 

temáticos de acordo com Rossi, atualizado em 2017. Os dados contidos permitiram elaborar dois mapas 

temáticos contendo a compartimentação pedológica generalizada e em detalhe, permitindo assim separar 

em 05 (cinco) unidades associadas na AII. 

Genericamente de acordo com mapa de Solos do estado de São Paulo, duas são as unidades 

predominantes, Latossolos Vermelhos Distróficos e Cambissolos Háplicos Eutróficos: 

UNIDADE 01 

DSIMBL: LV64 
DLEGND: Latossolos 
DSOLO: Latossolos  
DSOLO: Latossolos Vermelhos distróficos textura argilosa relevo suave ondulado Argissolos 

Vermelhos-Amarelos distróficos abrúpticos ou não textura média/argilosa e arenosa/média relevo 
ondulado ambos A moderado.  

QAREA: 6.98003438147E12 

UNIDADE 02 

Solos do Estado de São Paulo  
DSIMBL: CX29 
DLEGND: Cambissolos 
DSOLO: Associação  
DSOLO: Associação complexa de Cambissolos Háplicos Ta eutróficos A moderado textura 

argilosa Chernossolos Argilúvicos órticos textura argilosa Neossolos Litólicos eutróficos Ta A moderado 
textura média e argilosa todos fase rochosa relevo montanhoso ou escarpado. 

QAREA: 2.5124082818E11 

DSIMBL: CX9 
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DLEGND: Cambissolos 
DSOLO: Cambissolo  
DSOLO: Cambissolos Háplicos Tb distróficos Latossolos Vermelhos-Amarelos distróficos ambos 

A moderado textura argilosa relevo forte ondulado.  
QAREA: 1.42247305962E11 

Para a caracterização pedológica, de acordo com Ross, 2017, 05 (cinco) são as principais 

unidades dispostas na Área de Influência Indireta, a figura 02 ilustra de maneira detalhada as 

características pedológicas dispostas na referida área. 
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Figura 86 – Mapa de solos do Estado de São Paulo. 
Fonte: Secretaria Estadual de Meio Ambiente (2019).
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Figura 87 – Caracterização pedológica do estado de São Paulo. 
Fonte: Adaptado de: Secretaria Estadual de Meio Ambiente (2019). 
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UNIDADE 01 

Unidade_mapeada: PVA31 
Associação: PVA LVA 
Ordem: Argissolos 
Subordem: Argissolos Vermelho-Amarelos 
Descrição: PVA31  
Descrição: PVA31 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO e VERMELHO 

latossólico ou típico, álico ou não álico, A moderado ou fraco textura argilosa ou média/argilosa 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO/AMARELO típico A moderado, textura argilosa. Distrofismo: 
Distrófico 

Profundidade: Profundo e Muito Profundo 
Textura_1: Argilosa e Média/Argilosa 
Textura_2: Argilosa 
Relevo: Ondulado 
Relação: Binária 

UNIDADE 02 

Unidade_mapeada: CX12 
Associação: CX RL 
Ordem: Cambissolos 
Subordem: Cambissolos Háplicos 
Descrição: CX12  
Descrição: CX12 - Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO textura muito argilosa NEOSSOLO 

LITÓLICO Tb Distrófico, A moderado, substrato metassedimentos, ambos Tb Distróficos, A moderado, 
fase relevo forte ondulado e mantanhoso  

Trofismo: Distrófico 
Profundida: Pouco Profundo e Raso 
Textura_1: Muito Argilosa 
Relevo: Forte Ondulado e Montanhoso 
Relação: Simples 
A referida unidade pedológica está inserida dentro da AID 

UNIDADE 03 

Unidade_mapeada: LVA9 
Associação: LVA PVA 
Ordem: Latossolos 
Subordem: Latossolos Vermelho-Amarelos 
Descrição: LVA9  
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Descrição: LVA9 - Associação de LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, A 
moderado textura argilosa com cascalho, álico ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, 
A moderado textura média ou argilosa, ambos fase relevo ondulado < 

Trofismo: Distrófico 
Profundida: Muito Profundo e Profundo 
PedregRoch: Cascalho 
Textura_1: Argilosa 
Textura_2: Média e Argilosa 
Relevo: Ondulado 
Relação: Simples 
A referida unidade pedológica está inserida dentro da AID 

UNIDADE 04 

Unidade mapeada: LV23 
Associação: LV LV 
Ordem: Latossolos 
Subordem: Latossolos Vermelhos 
Descrição: LV23 - Associação de LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, 

textura média, álico LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, textura argilosa, álico, 
ambos fase relevo ondulado e suave ondulado; 

Trofismo: Distrófico 
Profundida: Muito Profundo 
Textura_1: Média 
Textura_2: Argilosa 
Relevo: Ondulado e Suave Ondulado 
Relação: Simples 
A referida unidade pedológica está inserida dentro da AID 

UNIDADE 05 

Unidade mapeada: RL24 
Associação: RL CX 
Ordem: Neossolos 
Subordem: Neossolos Litólicos 
Descrição: RL24 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico/Distrófico A moderado, 

textura arenosa e média, substrato Formações Itararé e Furnas CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico A 
moderado textura média, ambos fase relevo forte ondulado < 

Trofismo: Eutrófico e Distrófico 
Profundida: Raso e pouco profundo 
Textura_1: Arenosa e Média 
Textura_2: Média 
Relevo: Forte Ondulado 
Relação: Simples 
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A referida unidade pedológica está inserida dentro da AID 

 Caracterização Pedológica - AID 

Para caracterização deste capítulo se utilizou como base de consulta o Mapa Pedológico do 

Estado de São Paulo, 2017, genericamente, de acordo com Embrapa, 1999, na AID, são identificados 

três tipos de solo o Argissolo Vermelho – Amarelo, Cambissolo Heplico e Latossolo Vermelho. 

Argissolos 

Evolução avançada com atuação incompleta de processo de ferralitização, em conexão com 

paragênese caulinítica-oxidíca ou virtualmente caulinítica, ou com hidroxi-Al entre camadas, na vigência 

de mobilização de argila da parte mais superficial do solo, com concentração ou acumulação em 

horizonte subsuperficial. 

Compreende solos constituídos por material mineral, que têm como características diferenciais 

a presença de horizonte B textural de argila de atividade baixa, ou alta conjugada com saturação por 

bases baixa ou caráter alítico. O horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer 

tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos para 

serem enquadrados nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos. Grande parte 

dos solos desta classe apresenta um evidente incremento no teor de argila do horizonte superficial para 

o horizonte B, com ou sem decréscimo nos horizontes subjacentes. 

A transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara, abrupta ou gradual. São de 

profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores avermelhadas ou amareladas, 

e mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de 

média a muito argilosa no horizonte Bt, sempre havendo aumento de argila daquele para este. São forte 

a moderadamente ácidos, com saturação por bases alta ou baixa, pre-dominantemente cauliníticos e 

com relação molecular Ki, em geral, variando de 1,0 a 3,3. Definição - Solos constituídos por material 

mineral com argila de atividade baixa ou alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico 

e horizonte B textural imediatamente abaixo de horizonte A ou E, e apresentando, ainda, os seguintes 

requisitos:  
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a) horizonte plíntico, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte superficial 

do horizonte B textural; 

b) horizonte glei, se presente, não está acima e nem é coincidente coma parte superficial do 

horizonte B textural. Abrangência- nesta classe estão incluídos os solos que foram classificados 

anteriormente como Podzólico Vermelho-Amarelo argila de atividade  baixa  ou  alta,  pequena  parte  

de  Terra  Roxa  Estruturada,  de Terra Roxa Estruturada Similar, de Terra Bruna Estruturada e de Terra 

Bruna Estruturada Similar, na maioria com gradiente textural necessário para B textural, em qualquer 

caso Eutróficos, Distróficos ou Álicos, Podzólico Bruno-Acinzentado, Podzólico Vermelho-Escuro,  

Podzólico Amarelo, Podzólico Acinzentado e mais recentemente solos que foram classificados como 

Alissolos com B textural. Na AID, a variação de cores para esse tipo de material pedológico grada de 

amarelo a vermelho. 

No que diz respeito à associação litológica, esses solos têm origem associada aos Granitos 

calcioalcalinos com variação de cor associada à composição dessas rochas, comumente se consolida 

com aspecto saibroso. 

 Cambissolos Háplicos ou Distroférricos 

Pedogênese pouco avançada evidenciada pelo desenvolvimento da estrutura do solo, 

alteração do material de origem expressa pela quase ausência da estrutura da rocha ou da estratificação 

dos sedimentos, croma maisalto, matizes mais vermelhos ou conteúdo de argila mais elevados que os 

horizontes subjacentes. 

O conceito compreende solos constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente 

subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer dos casos não satisfaçam 

os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes Vertissolos, Chernossolos, 

Plintossolos, Organossolos.  Têm sequência de horizontes A ou hístico, Bi, C, com ou sem R. Devido à 

heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições climáticas, as 

características destes solos variam muito de um local para outro. Assim, a classe comporta desde solos 

fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos a profundos, de cor bruna ou bruno-amarelada até 

vermelho escuro, e de alta a baixa saturação por bases e atividade química da fração argila. O horizonte 
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B incipiente (Bi) tem textura franco-arenosa ou mais argilosa, geralmente, apresenta teores uniformes 

de argila, podendo ocorrer ligeiro decréscimo ou um pequeno incremento de argila do A para o Bi. 

Admite-se diferença marcante de granulometria do A para o Bi, em casos de solos desenvolvidos de 

sedimentos aluviais ou outros casos em que há descontinuidade litológica ou estratificação do material 

de origem. A estrutura do horizonte Bi pode ser em blocos, granular ou prismática, havendo casos, 

também, de solos com ausência de agregados, com estrutura em grãos simples ou maciça. Horizonte 

com presença de plintita ou com gleização pode estar presente em solos desta classe, desde que não 

satisfaça os requisitos exigidos para ser incluído nas classes dos Plintossolos ou Gleissolos. Alguns 

solos desta classe possuem características morfológicas similares às dos solos da classe dos 

Latossolos, mas distinguem-se destes por apresentarem, no horizonte B, uma ou mais das 

características abaixo especificadas, não compatíveis com solos muito evoluídos: 

a) capacidade de troca de cátions, sem correção para carbono, ³ 17 cmolc/kg deargila; e/ou 

b) 4% ou mais de minerais primários alteráveis ou 6% ou mais de muscovita,determinados na 

fração areia, porém referidos à TFSA; e/ou 

c) relação molar SiO2/Al2O3 (Ki), determinada na u correspondendo à fração argila, maior que 

2,2; e/ou 

d)  relação silte/argila igual ou maior que 0,7 quando a textura for média, sendo igual ou maior 

que 0,6 quando for argilosa ou muito argilosa; este critério é aplicado a solos cujo material de origem é 

relacionado ao embasamento cristalino, como as rochas graníticas e gnáissicas; e/ou 

e)  5% ou mais do volume do solo apresenta estrutura da rocha original, como estratificações 

finas, ou saprólito, ou fragmentos de rocha semi ou não intemperizada. Definição - solos constituídos 

por material mineral, que apresentam horizonte A ou hístico com espessura insuficiente para definir a 

classe dos Organossolos, seguido de horizonte B incipiente e satisfazendo os seguintes requisitos: 

a) B incipiente não coincidente com horizonte glei dentro de 50cm da superfície do solo; 

b) B incipiente não coincidente com horizonte plíntico; 

c) B incipiente não coincidente com horizonte vértico dentro de 100cmda superfície do solo; e 
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d) não apresente a conjugação de horizonte A chernozêmico e horizonte B incipiente com alta 

saturação por bases e argila de atividade alta. Abrangência esta classe compreende os solos 

anteriormente classificados como Cambissolos, inclusive os desenvolvidos em sedimentos aluviais.  São 

excluídos dessa classe os solos com horizonte Achernozêmico e horizonte B incipiente com alta 

saturação por bases e argila de atividade alta. 

No estado de São Paulo associados a condições variadas de materiais de origem, relevo, 

vegetação e clima. Suas ocorrências mais expressivas, porém, estão na província geomorfológica do 

Planalto Atlântico, em condições de topografia mais íngreme ou relevo mais dissecado.  Nestas 

condições, estes solos têm perfis menos profundos e pedregosidade ou cascalhos na superfície ou na 

massa do solo. 

Latossolo Vermelho 

Evolução muito avançada com atuação expressiva de processo de latolização (ferralitização ou 

laterização), resultando em intemperização intensa dos constituintes minerais primários, e mesmo 

secundários menos resistentes, e concentração relativa de argilominerais resistentes e/ou, óxidos e 

hidróxidos de ferro e alumínio, com inexpressiva mobilização ou migração de argila, ferrólise, gleização 

ou plintitização. 

Os Latossolos Vermelhos com caráter férrico são encontrados no estado São Paulo na região 

de Cuestas, na Depressão Periférica e no oeste do estado associados às calhas de drenagem de alguns 

rios, como o Paranapanema e o Tietê, desenvolvidos de rochas básicas. Por apresentarem moderada 

reserva de macro e micronutrientes e serem estáveis mecanicamente têm alta resiliência.  Apresentam 

capacidade produtiva estável ao longo de anos de cultivo quando são aplicadas adubação de 

manutenção e técnicas simples de conservação do solo. Devido a sua favorável fertilidade química e 

boas propriedades físicas, e por ocorrerem em relevos suavizados, sua vegetação original de floresta 

(Mata Atlântica) foi substituída por intensa atividade agrícola. 

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de 

enérgicas transformações no material constitutivo. Os solos são virtualmente destituídos de minerais 

primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, e têm capacidade de troca de cátions da 
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fração argila baixa, inferior a 17cmolc/kg de argila sem correção para carbono, comportando variações 

desde solos predominantemente cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em torno de 2,0, admitindo 

o máximo de 2,2, até solos oxídicos de Ki extremamente baixo. 

Variam de fortemente a bem drenados, embora ocorram solos que têm cores pálidas, de 

drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenada, indicativa de formação em condições, 

atuais ou pretéritas, com um certo grau de gleização. 

São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a um metro. 

Têm sequência de horizontes A, B, C, com pouca diferenciação de suborizontes, e transições 

usualmente difusas ou graduais. Em distinção às cores mais escuras do A, o horizonte B tem cores mais 

vivas, variando desde amarelas ou mesmo bruno-acinzentadas até vermelho-escuro-acinzentadas, nos 

matizes 2,5YR a 10YR, dependendo da natureza, forma e quantidade dos constituintes minerais - 

mormente dos óxidos e hidróxidos de ferro - segundo condicionamento de regime hídrico e drenagem 

do solo, dos teores de ferro no material de origem e se a hematita é herdada ou não. No horizonte C, 

comparativamente menos colorido, a expressão cromática é bem variável, mesmo heterogênea, dada a 

sua natureza mais saprolítica. O incremento de argila do A para o B é pouco expressivo ou inexistente 

e a relação textural B/A não satisfaz os requisitos para B textural. De um modo geral, os teores da fração 

argila no solum aumentam gradativamente com a profundidade, ou permanecem constantes ao longo 

do perfil. A cerosidade, se presente, é pouca e fraca. Tipicamente, é baixa a mobilidade das argilas no 

horizonte B, ressalva dos comportamentos atípicos, de solos desenvolvidos de material com textura mais 

leve, decomposição areno–quartzosa, de interações com constituintes orgânicos de alta atividade, ou 

solos com DpH positivo ou nulo. 

São, em geral, solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou 

alumínicos. Ocorrem, todavia, solos com saturação por bases média e até mesmo alta; encontrados 

geralmente em zonas que apresentam estação seca pronunciada, semiáridas ou não, ou ainda por 

influência de rochas básicas ou calcarias. 

São típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em zonas subtropicais, 

distribuídos, sobretudo, por amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais 

antigos, normalmente em relevo plano e suave ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais 
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acidentadas, inclusive em relevo montanhoso. São originados a partir das mais diversas espécies de 

rochas e sedimentos, sob condições de clima e tipos de vegetação os mais diversos. 

 Caracterização Pedológica Local - ADA 

As características pedológicas do local foram levantadas através da observação dos materiais 

provenientes dos perfis e sondagens, as quais foram escavadas com uso de trado manual, conforme 

consulta dos perfis de solo (capeamento) realizados no momento dos trabalhos de pesquisa realizada 

na área na década de 80, quando não havia cava aberta. Os trabalhos de campo, realizados no ano de 

2018, foram realizados com auxílio de escavadeira hidráulica, sendo escavados poços de inspeção, uma 

vez que o minério, já exposto, apresenta alta coesão, impossibilitando a perfuração com uso de trado 

mecânico, além disso, a própria cava serviu como instrumento de aquisição de dados possibilitando boa 

observação concernente ao arcabouço litológico e pedológico do local, bem como determinar a interface 

das unidades presentes. 

Nos locais de exposição do solo, pode-se constatar duas feições, a primeira, oriunda da 

decomposição da formação Furnas, com grande contribuição de areia, baixa coesão, elevada 

capacidade de percolação, com gradual aumento da coesão nos horizontes proximais com o Filito. Em 

locais com maior declive observa-se que o solo se encontra mais delgado (não ultrapassando 1,0m), por 

vezes expondo o Filito. No mais, em porções onde não houve decape, a cobertura pedológica reflete a 

natureza sedimentar paleozoica (Formação Furnas) disposta sobre as unidades metamórficas terrígenas 

de baixo grau. 
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Figura 88 – Característica do arcabouço pedológico disposto na ADA. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Já era sabida a ausência de lençol freático (por meio de consulta aos perfis de sondagem dos 

trabalhos de pesquisa, do plano de aproveitamento econômico - PAE, e atual configuração da cava), a 

qual não apresenta qualquer feição de que denote surgência, ou ascensão do lençol freático do aquífero 

subterrâneo, também, cabe ressaltar, que o material se mantém relativamente homogêneo desde o 

horizonte superficial até o contato com o topo rochoso. O horizonte A (solo orgânico) inexiste no terreno, 

o horizonte B possui espessura média de 0,5 m, possuindo um solo marrom escuro amarelado, 

predominantemente silto arenoso com matriz argilosa, possuindo plasticidade e umidade baixas. O 

horizonte C, se apresenta com as mesmas características do horizonte anterior, porém, com a 

condicionante umidade moderada, além de maior coesão com espessura pedológica variada em virtude 

da geomorfologia local, com grande variação na declividade ora expondo o Filito, ora possuindo 

espessura em torno de 8,0 m, ressaltamos que o material caracterizado aqui como capeamento é o 

Arenito Furnas. No tocante deste relatório serão apresentados dados da característica deste material 

pedológico, por meio dos ensaios SPT e capítulo que trata exclusivamente do DCE. 

Com relação à área de cava, foram confirmados os dados dispostos no relatório final de 

pesquisa (RFP) e PAE. A perfilagem do material fora obtida por meio de escavação de poços de 

inspeção com uso de escavadeira hidráulica, estes podem ser observados no anexo X, ressaltamos que 
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estes poços de inspeção foram escavados com auxílio de escavadeira hidráulica sobre o minério, em 

linhas gerais, nos horizontes superficiais, o material se inicia de maneira relativamente friável com 

gradual aumento da coesão nos horizontes mais profundos, sofrendo dificuldade conforme se atinge o 

limite máximo da lança da máquina, a qual não ultrapassa de 7,0 m. O acervo fotográfico a seguir, 

demonstra parte das características pedológicas: 

 
Figuras 89, 90, 91 e 92 – Características pedológicas da ADA. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

9.5.3.1 Característica Físicas do Solo Local 

Os trabalhos de caracterização pedológica contaram com auxílio dos poços de inspeção, 

realizadas com uso de escavadeira hidráulica de esteira, seguindo as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas NBR 9604/1986 “ABERTURA DE POÇOS E TRINCHEIRAS DE INSPEÇÃO DE 

SOLO E RETIRADA DE AMOSTRAS DEFORMADAS E INDEFORMADAS”  
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Para confirmação das observações macroscópicas do material, se coletou uma amostra 

composta de três dos quatro poços de inspeção na área de cava e realização de 05 (cinco) ensaios SPT 

na área destinada ao DCE. Os resultados da análise granulométrica encontram-se sintetizados na 

Tabela 1, bem como o boletim analítico, expedido pelo laboratório de análise de solos disposto no anexo 

XI. 

Quadro 25 – Resultados granulométricos das amostras de solo  

Amostra(s) 
Areia 

Argila Silte Umid. Textura 
Balão Vol. Torrão Imp. 

característica Grossa Fina Total Densidade (g/cm3) 

Lab. Interessado (g/Kg) (%) do Solo Partículas Solo 

NT-90 1 ----       ----       423      153      424     ---- Média ---- ---- Franca 

NT-91 3 ----       ----       253      185      562     ---- Média ---- ---- Franca 

NT-92 DCE ----       ----       491      150      359     ---- Média ---- ---- Franca Siltosa 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A Figura 04 demonstra a constituição textural das amostras coletadas para cada unidade 

pedológica presente na área, de acordo com os resultados laboratoriais e com as especificações do 

Departamento Agrícola dos Estados Unidos - USDA (1967). 
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Figura 93 – Classes texturais das amostras de solos  
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Os horizontes de coleta foram definidos com base em observações in situ, de acordo com a 

mudança das condicionantes físicas: plasticidade, pegajosidade (ou aderência) e cor, tendo em vista 

que, macroscopicamente, não foi possível definir diferença entre os materiais componentes de cada 

horizonte pedológico. 

A textura do solo refere-se à proporção relativa em que se encontram em determinada massa 

de solo os diferentes tamanhos de partículas. Refere-se, especificamente às proporções relativas das 

partículas ou frações de areia, silte e argila na terra fina seca ao ar (TFSA), sendo a propriedade física 

do solo que menos sofre alteração ao longo do tempo. É muito importante na compreensão sobre a 

aderência ou força de coesão nas partículas do solo. Para simplificar as análises, principalmente quanto 

às práticas de uso, os solos são agrupados em três classes de textura: 
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Solos Leves: Solos de Textura Arenosa - Possuem teores de areia superiores a 70% e o de 

argila inferior a 15%; São permeáveis, leves, de baixa capacidade de retenção de água e de baixo teor 

de matéria orgânica. Altamente susceptíveis à erosão, necessitando de cuidados especiais na reposição 

de matéria orgânica, no preparo do solo e nas práticas conservacionistas. 

Solos Médios: Solos de Textura Média - São solos que apresentam certo equilíbrio entre os 

teores de areia, silte e argila. Normalmente, apresentam boa drenagem, boa capacidade de retenção de 

água e índice médio de erodibilidade, não necessitando de cuidados especiais. 

Solos Pesados: Solos de Textura Argilosa - São solos com teores de argila superiores a 35%. 

Possuem baixa permeabilidade e alta capacidade de retenção de água. Esses solos apresentam maior 

força de coesão entre as partículas, são mais resistentes à erosão e altamente tendentes à 

compactação. 

Com base nos resultados analíticos e observando o Triângulo para determinação de classes 

texturais (USDA, 1967) é possível classificas todas as amostras como “SOLOS MÉDIOS”. 

A heterogeneidade do material analisado, com frações semelhantes entre areia fina e silte, com 

matriz argilosa, confirma sua natureza sedimentar paleozoica, ressaltamos que a amostras PI03 provém 

do filito escavado a partir do poço de Inspeção PI03, visando o reconhecimento textural do minério 

servindo como instrumento para o reconhecimento dos componentes físico do material. 

Os solos agrupados na classificação B textural, apresentam-se bem drenados, sem influência 

de salinização, com seqüência de horizontes A, B e C, quando completos; a transição dos horizontes A 

para B é geralmente clara ou abrupta, ou ainda gradual; já do B para C é gradual ou clara e mais 

raramente difusa. 

O horizonte B tem espessuras variando entre 40 cm a 3 m, sendo mais comum espessuras 

entre 70 cm a 1,20 m. A textura é caracterizada por apresentar fração argila maior que 15%, e o conteúdo 

de argila no horizonte B é superior ao de argila no horizonte A. 

A estrutura normalmente é em blocos subangulares e angulares, forte, moderada ou 

fracamente desenvolvida, dependendo da textura. A porosidade nos solos de B textural mais argiloso é 
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relativamente baixa, enquanto que nos solos de textura mais leve a porosidade é mais alta, devido a 

própria textura ou à atividade biológica, geralmente intensa na parte superior do B. 

Solos com B latossólico 

Os solos com B latossólico são caracterizados por apresentarem, quando completos um perfil 

A, B e C, sendo a transição entre os horizontes A e B normalmente difusa ou gradual e entre o B e C 

difusa, gradual ou clara. O horizonte B é o mais importante na caracterização dos latossolos, com 

espessuras variando de 0,40 a 10 m, sendo mais comuns profundidades entre 1,50 e 4 m. A textura é 

identificada pela fração argila sempre superior a 15 % e a porosidade é geralmente elevada. A estrutura 

é comumente, muito pequena granular ou pequena granular, onde os grânulos formam uma massa 

homogênea com fraca coerência, podendo ocorrer também a estrutura prismática, observadas em cortes 

de estradas mais antigas. 

Solos Hidromórficos 

Esta unidade é constituída por solos de várzea, normalmente com relevo plano, pouco 

profundos, com características associadas com encharcamento redundando em acumulação de matéria 

orgânica na primeira camada ou fenômeno de redução nas camadas subjacentes. 

São solos com sequência de horizontes A, C, G ou A, G podendo também apresentar horizonte 

Bg ou BG. O horizonte G ou horizonte gleizado é, geralmente, mosqueado de cinzento e bruno. 

Solos Pouco Desenvolvidos 

Este grupamento é constituído por solos azonais, que apresentam, como principal 

característica, o pequeno desenvolvimento do perfil. São solos com sequência de horizontes AC ou AD, 

não apresentando normalmente o B, que quando aparece é pouco desenvolvido, com menos de 10 cm 

de espessura. Em espessuras maiores tem menos de 15 % de argila. 

No grupamento Solos Pouco Desenvolvidos estão incluídos os grandes grupos presentes na 

área, abaixo citados: 
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– Solos Aluviais (A): são solos pouco desenvolvidos, gerados por processos de agradação, 

situados nas áreas planas, junto às margens dos rios, com lençol freático pouco profundo. São 

constituídos por sedimentos fluviais arenosos e argilosos inconsolidados, com solos enquadrados no 

tipo Glei Húmico e Glei Pouco Húmico. 

– Litosol com fases de acordo com a natureza do substrato: Litosol – fase substrato granito 

gnaisse (Li-gr): são solos pouco desenvolvidos, com espessura de 40 cm. O horizonte A assenta sobre 

o horizonte D (rochas), com raro desenvolvimento de um incipiente horizonte B de poucos centímetros. 

– Litosol com fase substrato folhelho-argilito (Li-ag): são solos pouco desenvolvidos, 

apresentando perfis com sequência A e D, imperfeitamente drenados, formados a partir de folhelhos e 

argilitos. 

– Regosol: caracteriza-se por solos profundos, muito friáveis, de texturas muito leve, drenagem 

acentuada, com sequência de horizontes A, C, formadas a partir de arenitos, sendo normalmente ácidos 

e com fertilidade aparente muito baixa. 

– Subgrupo Regosol “Intergrade” para Podzólico Vermelho Amarelo e Regosol “Intergrade” para 

Latosolo Vermelho Amarelo (RPV-RLV): trata-se de um grupamento indiferenciado, sendo ambos de 

textura leve e de pequeno valor sob o ponto de vista agrícola. São solos profundos de textura muito leve, 

acentuadamente drenados, de cor geralmente vermelho amarelado, com sequência de horizontes A, B 

e C pouco diferenciados. São originados de arenitos, de fertilidade baixa, são ácidos e muito suscetíveis 

a erosão. 

Ressaltamos que uma das amostras, coletada na área do DCE, demonstrou um solo 

heterogêneo, com uma quantidade de areia ligeiramente superior em relação ao silte e argila, porém 

demonstra haver matriz e arcabouço típicos de sua natureza periglacial, geotecnicamente demonstra 

ser um solo com alto potencial erosivo, demandando da necessidade de técnicas de contenção, mais 

precisamente no que diz respeito à necessidade de realização de procedimentos de nivelamento, 

direcionamento de fluxo e contenção da erosão, os quais servem para promover segurança geotécnica 

à carga, como o que se espera com a inserção de material estéril. 
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Potencialidade Agrícola 

Na área da Bacia em estudo, os solos mais férteis são os classificados como Terra Roxa 

Legítima e Terra Roxa Estruturada, originadas das rochas básicas e que ocupam poucas ocorrências 

em escala inferior ao mapeável. São solos argilosos, pouco erosivos, bem drenados e intensamente 

utilizados para agriculturas de café, milho, cana de açúcar e soja. 

Os Latossolos Vermelho Escuro, estão presentes em menos de 1% da área apresentam baixa 

fertilidade natural. São pouco erosivos e, na região, são utilizados principalmente para culturas de cítrus, 

milho, e atividades pastoris. O Podzólico Vermelho Amarelo – variação Piracicaba, de ocorrência restrita, 

é utilizado também para atividades agro-pastoris. 

O restante dos solos presentes, na maioria de natureza arenosa mais propensos às ações 

erosivas, são de pouco interesse agrícola, prestando-se mais para pastagens e emprego de atividades 

silvicultoras, na área da ADA, este material predomina face à sua natureza sedimentar paleozoica. Em 

áreas onde o Filito ocorre exposto a camada pedológica praticamente inexiste, cabe ressaltar que em 

toda área da lavra, há necessidade de se decapear o material pedológico originado da formação Furnas, 

para interceptação com o minério. 

9.6 Geotecnia 

A área está situada sobre solos oriundos da decomposição de rochas sedimentares da 

Formação Furnas e Grupo Itararé, além de estar prostrada majoritariamente sobre rochas do Grupo 

Itaiacoca o gradiente topográfico médio levando em consideração a declividade de 13,5%.  

As feições de uso e ocupação, considerando atividades econômicas, englobam intensificação 

agropecuária entre os quadrantes N a W e atividades de mineração, silvitultura e correlatas conforme se 

segue para S e E, características já citadas como o relevo, solo, geologia, condicionam a forma de uso 

e ocupação desenvolvidas nestas áreas. O perímetro urbano dos municípios de Itapeva, Nova Campina 

e Ribeirão Branco encontram-se geograficamente inseridos nas regiões central, norte e leste 

respectivamente em relação à totalidade de suas áreas, em todas as áreas urbanas predomina relevo 
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ondulado a dissecado, com exceção de Nova Campina o qual possui declividade média “ondulada”, 

ressalta-se o fato de o perímetro urbano de Ribeirão Branco encontrar fora da AII. 

No mapa de declividades (figura 94) da região (AII) pode-se notar a presença de grandes 

lineações denotando a presenças de grandes famílias de fraturas associadas a superfícies de foliação 

e falhas geológicas, em muitos casos pode-se perceber a presença de drenagens associadas. De acordo 

Instituto Geológico – IG, o perigo de escorregamento calculado a partir de atributos das unidades básicas 

de compartimentação (UBC) do Estado de São Paulo (CPLA & IG - 2014), exprimindo o grau de perigo 

conforme seis classes de P0 a P5, onde P0 representa uma probabilidade nula a quase nula de 

ocorrência do processo e P5 a probabilidade máxima de ocorrência do processo perigoso (classe muito 

alta). A região configura-se entre P1 e P3, vide figura 08. 
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Figura 94 – Mapa temático exemplificando os perigos de escorregamento na AII 
Fonte: Secretaria Estadual de meio Ambiente (2019). 
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Para a realização dos ensaios SPT (realizados apenas na ADA, subsequente neste relatório), 

se delimitou na área destinada ao acondicionamento do DCE, local este localizado sobre pedologia 

oriunda da decomposição de rochas sedimentares da Formação Furnas, visando o reconhecimento da 

capacidade de resistência à compressão e elasticidades do material observado, além da medição do 

potencial de permeabilidade do solo local.  
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Figura 95 – Mapa de declividades da região 
Fonte: IBGE (2018). 
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 Caracterização Geotécnica Local (ADA) 

Para a confecção deste capítulo, foram realizados os seguintes levantamentos em campo: 

- Estrutural na área delimitando famílias de fraturas e dados estruturais da litologia local, mais 

precisamente, no que diz respeito ao arenito Furnas e à unidade metapelítica terrígena (Filito), nas 

suas variadas colorações (cinza, amarelo róseo e branco) detectadas na ADA, concentrados na área 

da cava de extração; 

- Consulta a trabalhos anteriores, mais precisamente no relatório de pesquisa e PAE, ressalta-

se a ausência de alguns elementos dada às técnicas implantadas à época para elaboração dos 

referidos projetos, as quais serviram apenas para delimitar o capeamento, composto na sua totalidade 

pelo arenito Furnas, assim sendo a reserva fora considerada como indicada, sendo apresentada 

apenas uma análise qualitativa do minério; 

- Ensaios físicos do minério, mais precisamente no que tange sua cor de queima, vale 

ressaltar que se utilizou do laboratório próprio da mina o qual promoveu as informações concernentes 

aos parâmetros Peso Seco (g), Empuxo (g/cm³), Densidade Aparente (mg/kg), Peso Pós Queima (g), 

Diâmetro (mm), Peso Úmido (g), Empuxo Pós Queima (g/cm³), Retração Linear (%), Absorção em 

Água (%) e Densidade Aparente do Material Queimado (g/cm³); 

- Realização de ensaios SPT (Standard Penetration Test ou Ensaio de Sondagem à 

Percussão) na área de predomínio do solo, mais precisamente na área destina ao DCE, sendo 

realizados 05 (cinco) ensaios, visando aquisição dos dados da resistência do material na referida área. 

Com relação ao levantamento estrutural realizado na área, os trabalhos se concentraram em 

associar a presença de fraturas no processo de fragilização da rocha, uma vez que nesses locais se 

concentram quebras de relevo e o encaixe das redes de drenagem. O que se percebe é que há 

nitidamente duas famílias de fraturas evidentemente presentes, influenciando no controle estrutural da 

área, uma terceira família com presença mais incipiente fora observada. 

Com relação à superfície de foliação (Sn) do Filito, esta se apresenta de maneira incipiente 

sendo mascarada pela presença de famílias de fraturas ortogonais e subparalelas à esta superfície, os 
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lineamentos estruturais associados com drenagens e altos topográficos demonstram que a ADA 

encontra-se próxima à zonas de cisalhamento, cavalgamentos e falhas geológicas típicas de faixas 

móveis como é o caso dos litotipos do Grupo Itaiacoca, além da proximidade a corpos graníticos cálcio 

alcalinos, os quais, somados aos fatores supracitados, interferem de maneira direta na geomorfologia 

e composição dos litotipos tornando o relevo majoritariamente dissecado, estruturalmente complexo e 

composicionalmente heterogêneo, estes fatores interferem de maneira direta na segurança geotécnica 

dos materiais litológicos e pedológicos.     

Os ensaios físicos, considerando a análise granulométrica (citada anteriormente neste 

relatório), com coleta de uma amostra na área destinada ao DCE e outras duas na área de cava, 

demonstraram que o solo local possui caráter heterogêneo, mal selecionado, dotado de silte e argila 

na matriz com arcabouço majoritariamente dotado por areia fina, estes fatores permitiram, segundo 

USDA, 1967, concluir que o solo local seja classificado como “SOLO MÉDIO”, face aos componentes 

que o perfazem, ou seja, facilmente suscetível a processos erosivos demandando do uso de técnicas 

de nivelamento para promoção de estabilidade geotécnica. 

Com relação aos ensaios de cor de queima realizados no Filito, estes demonstraram boa 

resposta ante aos parâmetros físicos estipulados para determinação da qualidade do minério, 

associando este dado à segurança geotécnica, pode-se considerar que o Filito possui características 

de favorabilidade, uma vez que confere ao material um caráter inerte, promovendo estabilidade no que 

diz respeito à baixa suscetibilidade com relação à temperatura, umidade, densidade, empuxo, peso e 

retração, no quadro 26, está o resultado da análise física a parir da coleta do material por meio dos 

poços de inspeção (PI) escavados ao longo da cava de extração. 
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Quadro 26 – Caracteristicas físicas do minério 

 
Fonte: Chiavini & santos (2018) 

Os ensaios SPT foram realizados na área destinada para o DCE, área composta por solo 

oriundo de rocha sedimentar paleozoica da Formação Furnas (Grupo Paraná), as planilhas dos ensaios 

SPT, dispostas entre os anexos,  demonstra que este solo local possui características de solo médio, 

com aumento da compactação conforme se aproxima com a interface do topo de maior coesão “muito 

compacto” (representado pelo Filito), contrapondo ao arenito, que nesta região apresenta 

características de baixa coesão. O que se percebe é que as frações silte e areia se apresentam em 

quantidade aproximadamente equivalente, tal heterogeneidade composicional, somada à textura e 

estrutura da rocha, contribuem para aceleração de sua fragilização, alterando-a e influenciando de 

maneira direta na gênese do solo e na sua suscetibilidade ante a agentes erosivos. A locação dos 

pontos de realização dos ensaios SPT pode ser observada no mapa disposto na figura 96. 
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Figura 96 – Locação dos pontos de confecçãp dos ensaios SPT 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Os resultados obtidos a partir dos ensaios SPT, podem ser observados no anexo XII deste 

relatório, em suma, a tabela balizadora a partir da norma NBR 6484:2001, demonstra de maneira 

estratificada as características do solo ante à penetratividade do ensaio em cada um dos pontos de 

realização do ensaio, na tabela 04, pode ser observada a característica normatizada de acordo com 

Associação brasileira de normas técnicas. 

Quadro 27 – Designação dos índices de resistência a partir do índice de penetratividade dos ensaios 
SPT, de acordo com NBR 6484/2001 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Com relação ao resultado individual de cada ensaio, utilizando a nomenclatura da empresa 

Reforsondas (contratada para realização dos ensaios), elenca-se a característica pedológica ponto a 

ponto da seguinte forma: 

- SP01: material argiloso, possuindo variação de cores entre vermelho claro, passando a escuro 

e cinza avermelhado, com características de compacidade mole, média e rija respectivamente, 

caracterizado como material alóctone (estéril), terminando com profundidade de 6,45 m, a partir dessa 

profundidade observa-se o material autóctone (arenito Furnas), caracterizado com componentes silto 
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arenosos com compactação média a muito compactado com sondagem paralisada por aumento da 

coesão aos 8,20 m; 

- SP02: material argiloso, possuindo variação de cores vermelho escuro a vermelha clara (neste 

último horizonte com contribuição arenosa), representando material alóctone até a profundidade de 2,45 

m, com compacidade média a rija respectivamente. Material silto arenoso (autóctone) com de coloração 

avermelhada possuindo compacidade média a compacta/compacta/média compacta e muito compacta 

com interrupção do ensaio por aumento da coesão na profundidade de 6,06 m; 

- SP03: material argiloso, possuindo variação de cores entre vermelho claro, passando a escuro 

e cinza avermelhado, com características de compacidade de mole a média configurado como material 

alóctone até 5,45 m. Material silto arenoso cinza claro avermelhado, com compacidade média a muito 

compacto com interrupção aos 7,15 m, devido ao aumento da coesão do material (configurado como 

autóctone); 

- SP04: material silto argiloso cinza claro avermelhado gradando para um material 

predominantemente avermelhado com compacidade passando de mole para média e, por fim rija, 

horizonte alóctone paralisado aos 8,60 m, ressaltamos que o referido ensaio fora realizado sobre a pilha 

de material estéril. Material cinza claro avermelhado com compacidade passando de compacto a muito 

compacto, impenetrável aos 15,25 m, configurado por material autóctone; 

- SP05: material silto argiloso alóctone descrito como aterro, com cor variando de cinza 

avermelhado a vermelho acinzentado com compacidade iniciando rija, passando para média e depois 

rija, até a profundidade de 4,45 m, a partir daí o material continua, porém com presença de fragmentos, 

segue até o horizonte de 5,1 m, com compacidade dura, sendo que o ensaio paralisa por presença de 

seixos e/ou matacões. 

O módulo de lavra abrange as litologias do arenito Furnas e Filito, dispostos em cores variadas. 

A configuração final da área de lavra constituirá taludes de altura de 10 metros, dispostos em 9 bancadas, 

com ângulo de configuração final de 70 graus. Para a situação atual da ADA, foi elaborado um mapa 

geotécnico, com as divisões de classes de declividades apresentado no anexo XIII. 
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Segundo Chen e Hu (2003), os fatores que impactam na resistência de rochas brandas levam em 

conta a pouca cimentação, intemperismo, perturbações tectônicas e alta porosidade. O Filito, dentre 

outras rochas, se enquadra nessa classificação. 

Outro fator de importância geotécnica é o alto grau de fraturamento e elevado grau de alteração, 

característica marcante deste tipo litológico (Frazão, 1983). No anexo XIII é possível observar que as 

áreas de coloração avermelhada mais intensa são áreas que correspondem aos taludes em ângulo de 

configuração final na situação atual do empreendimento. A ADA apresentada na situação atual abrangida 

apresentada no anexo XIII será modificada  de acordo com o Plano de Lavra proposto no capítulo 7.3.  O 

Plano de Lavra apresentado demonstra no sequenciamento proposto a configuração das frentes de lavra, 

indicando a remoção do solo de forma segura e gradual, evitando o desequilíbrio abrupto das forças de 

tensões que mantém a estabilidade das massas (taludes e solos) da área objeto de estudo.   

Nas áreas de maior declividade, os riscos na área objeto de estudo basicamentes estão 

associados aos deslizamentos e rupturas de taludes, oriundo do elevado grau de alteração causado por 

intemperismo ou pelo cisalhamento decorrente nas zonas frágeis das famílias de fraturas.  

 Portanto, a análise minunciosa das famílias de fraturas e suas orientações concomitante 

ao desenvolvimento das atividades de lavra são imprecendíveis para o controle da estabilidade dos 

taludes, afim de evitar rupturas ou deslizamentos nos mesmos. 

 Ressalta-se que a ADA objeto deste estudo apresenta majoritariamente classes de 

declividade de até 5%  à 20%( declividade de 2,25º à 9,0º). Poucos pontos pertencentes à classificação 

B3 à B4 (declividade de 20 à 50% e 50 à 85% ou declividade de 9º à 22,5º e 22,5º à 38,25º), configurando-

se em uma área estável, com baixas tendências a movimentação de massas.   

 A declividade apresentada no segue uma proporção de 100% correspondente à 45º. 

Tendo como base esta proporção, afim de melhor compreender os dados apresentados no anexo XIII, 

segue o quadro seguir: 

 

 

Página: 322



  

 

 

  

Página 234 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Quadro 28 – Classe de declividade 

Classes de declividade 

Classe A1 Até 5% Até 2,25° 

Classe B1 5% à 10% 2,25° à 4,5° 

Classe B2  10% à 20% 4,5° à 9,0° 

Classe B3 20% à 50% 9,0° à 22,5° 

Classe B4 50% à 85% 22,5° à 38,25° 

Classe B5 Acima 85% Maior que 38,25° 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

9.7 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

 Hidrologia 

A área de estudo está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 

14 - Alto Paranapanema, na micro-bacia do Córrego Alegre. Este córrego, por sua vez, é formador do rio 

taquari-Mirim, afluente do rio Taquari, que é afluente do rio Paranapanema.  

A UGRHI 14 tem 22.795 km², é composta por 34 municípios. Dentre os principais contribuintes 

desta UGRHI estão os rios Paranapanema (trecho denominado Paranapanema Alto), Apiaí Guaçu, 

Taquari e Itapetininga. A grosso modo, os principais contribuintes desta UGRHI drenam de sul em direção 

a norte-noroeste, passando pela Depressão Periférica Paulista. 

Os usos d’água na UGRHI 14 são destinados ao abastecimento público, captação industrial, 

lançamentos de efluentes líquidos industriais e irrigação de plantações. Destacam-se as agroindústrias e 

a atividade minerária nesta UGRHI (CETESB, 2005). As principais atividades desenvolvidas nesta UGRHI 

são aquelas voltadas para o setor primário, na qual se destacam a pecuária e a agricultura, cujos 

principais produtos cultivados são o café, algodão e, mais recentemente tem-se destacado a cultura de 

frutas e a cana-de-açúcar nas proximidades da região de Ourinhos. 

Nas porções localizadas nas cabeceiras dos rios Paranapanema e Taquari, compreendidas na 

Serra de Paranapiacaba, notam-se áreas ocupadas por reflorestamentos e expressivas áreas de mata 

nativa. Estas áreas são mais restritas às áreas de relevo acidentado, onde não foi possível o 
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desenvolvimento da atividade agrícola mecanizada. Nessa região observa-se uma densa rede de 

drenagem, contribuintes da bacia do Paranapanema, que se dirige em direção à Depressão Periférica 

Paulista. 

Analisando a rede de drenagem do Alto Paranapanema, observa-se que a densidade de 

drenagem se alterna de alta, nas porções mais elevadas, à média quando segue em direção à Depressão 

Periférica, nas áreas de ocorrência dos arenitos. O padrão de drenagem também apresenta algumas 

diferenciações, tendendo mais para o dendrítico na margem direita do Paranapanema e para o sub-

paralelo em outra margem. O padrão sub-paralelo, que se assemelha à disposição geral, mas não à 

regularidade da configuração paralela. Pode ser observado onde há presença de vertentes com 

declividades acentuadas ou onde existem controles estruturais que motivam a ocorrência fato que pode 

estar associado à influência da estrutura geológica. 

Nas áreas onde a densidade de drenagem é mais alta, as vertentes são menores e íngremes, 

enquanto que, à medida que se desenvolve em direção à Depressão Periférica, as vertentes tornam-se 

maiores e mais suaves. Onde as formas de relevo são mais dissecadas, os vales são mais entalhados. 

A Mineração Longa Vida situa-se na bacia do Rio Taquari, sub-bacia do Taquari-Mirim e micro-

bacia do Córrego do Alegre (anexo XIV), sendo o Córrego Alegre o corpo hídrico responsável por receber 

a drenagem pluvial advinda do empreendimento. 

Ressalta-se que o corpo hídrico receptor de águas pluviométricas do empreendimento não 

recebe alterações advindas da atividade minerária, conforme resultados primários discutidos no item 

9.7.3 do presente Estudo de Impacto Ambiental. Infere-se ainda, que não existe lançamentos 

provenientes da Mineração Longa vida em cursos hídricos. 

Quanto aos dados regionais referentes à qualidade das águas, a CETESB dispõe de uma rede 

básica de monitoramento da qualidade das águas nas proximidades da área de estudo, no rio Taquari. 

Trata-se do ponto TAQR02400, localizado na altura do km 289 da rodovia SP-258, que liga Itapeva à 

Itararé.  
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O Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, emitido pela CETESB 

em 2017, apresenta os resultados de três importantes índices obtidos nesse ponto de monitoramento, 

quais sejam: 

- Índice de Qualidade das Águas - IQA; 

Para o cálculo do IQA, são consideradas variáveis de qualidade que indicam o lançamento de 

efluentes sanitários para o corpo d’água, fornecendo uma visão geral sobre as condições de qualidade 

das águas superficiais. Este índice, calculado em todos os pontos da Rede Básica, também pode indicar 

alguma contribuição de efluentes industriais, desde que sejam de natureza orgânica biodegradável. 

Resumidamente, para cálculo do IQA é estabelecida uma pontuação na qualidade (q) que varia 

de 0 a 100 para cada uma das nove variáveis que entram na composição do índice. A qualidade (q) é 

elevada à ponderação (w) correspondente à importância da variável. O IQA é obtido multiplicando-se 

cada componente (qw). 

Após a aplicação das fórmulas matemáticas cabíveis, o IQA é categorizado em águas ótimas a 

péssimas de acordo com seu intervalo de resultado, conforme a tabela a seguir: 

Tabela: 11 – Classificação do IQA 

 
Fonte: CETESB (2017). 

Com base nos valores estabelecidos, pode-se inferir que o período de amostragem considerado 

pelo Relatório de Monitoramento da CETESB (2012 a 2017), aponta para uma boa qualidade de água na 

região do empreendimento, conforme pode ser observado no quando a seguir: 
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Quadro 29 – Resultados de IQA nos anos de 2012 a 2017 

IQA - Índice de Qualidade de Água 

Ano de referência  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Média obtida 65 666 64 69 66 62 

Fonte: Adaptado de CETESB (2017). 

- Índice de Qualidade das Águas Para a Proteção da Vida Aquática – IVA 

O IVA é utilizado para avaliar a qualidade das águas para a proteção da vida aquática, incluindo 

no seu cálculo as variáveis essenciais para os organismos aquáticos (Oxigênio Dissolvido, pH e 

Toxicidade por meio de ensaio ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia), as substâncias tóxicas e o grau 

de trofia. 

O cálculo do IVA é priorizado em pontos que estão enquadrados em classes que preveem a 

proteção da vida aquática excluindo-se, assim, os corpos hídricos Classe 04 (CONAMA 357/05). 

O IVA é obtido integrando-se os resultados do IET e do IPMCA. O IET (índice de Estado Trófico) 

estabelece o grau de trofia do ambiente e o IPMCA (Índice de Variáveis Mínimas para a Preservação da 

Vida Aquática) avalia a qualidade da água em termos ecotoxicológicos. O IPMCA é composto por dois 

grupos: ST (Grupo de Substâncias Tóxicas) e SE (Grupo de Variáveis Essenciais). O resultado do IMPCA 

é obtido por meio de manipulações algébricas das ponderações de cada variável, as quais variam de 1 a 

3, de acordo com a concentração de cada variável encontrada na amostra. 

O IVA é enquadrado nas categorias de ótima a péssima qualidade, de acordo com seu intervalo 

de resultado, conforme a tabela a seguir: 

Tabela: 12 – Classificação do IVA 

 
Fonte: CETESB (2017). 
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Levando em consideração os valores definidos como padrão, afirma-se que o período de 

amostragem considerado pelo Relatório de Monitoramento da CETESB (2012 a 2017), aponta para uma 

boa qualidade das águas para proteção da vida aquática na região do empreendimento, sendo que os 

anos de 2012, 2013, 2015 e 2016, obtiveram um resultado na faixa do ótimo. Para os demais anos, o 

índice permaneceu bom, conforme pode ser observado no quando a seguir: 

Quadro 30 – Resultados de IQA nos anos de 2012 a 2017 

IVA - Índice de Qualidade das Águas Para a Proteção da Vida Aquática 

Ano de referência  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Média obtida 2,1 1,7 2,6 2,5 2,5 2,8 

Fonte: Adaptado de CETESB (2017). 

- Índice de Estado Trófico – IET 

O Índice do Estado Trófico classifica os corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, 

avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao 

crescimento excessivo das algas e cianobactérias. 

Para o cálculo do IET, são consideradas as variáveis Clorofila a e Fósforo Total. O IET é a média 

aritmética dos IET de cada componente, calculado por uma equação específica 

O IET é calculado prioritariamente nos pontos em cuja classe está prevista a proteção da vida 

aquática. 

O IET é enquadrado nas categorias de ultraoligotrófico a hipereutrófico, de acordo com seu 

intervalo de resultado, conforme a tabela a seguir: 

Tabela: 13 –  Classificação do IET 

 
Fonte: CETESB (2017). 
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Com base nos valores definidos como padrão, define-se que o período de amostragem 

considerado pelo Relatório de Monitoramento da CETESB (2012 a 2017), revela um índice de estado 

trófico apontando para um ambiente pouco susceptível à eutrofização, uma vez que os anos de 2012 e 

2013, revelaram um ambiente ultraoligotrófico e o anos entre 2014 e 2016, oligotrófico. Os maiores 

índices se susceptibilidade à eutrofização foi obtido no ano de 2017, embora a qualidade de estado trófico 

tenha se mostrado mesotrófica o valor de ponderação (53) está muito próximo à uma qualidade 

oligotrófica, conforme demonstrado na tabela a seguir:  

Quadro 31 – Resultados de IQA nos anos de 2012 a 2017 

IET - Índice de Estado Trófico 

Ano de referência  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Média obtida 41 41 50 50 52 53 

Fonte: Adaptado de CETESB (2017). 

Com relação à suscetibilidade de assoreamento e inundação, de acordo com Mapeamento de 

áreas risco de deslizamento e inundação em municípios do Estado de São Paulo (IPT, 2013), a 

combinação de declividade e uso do solo, contribuem para o agravamento desses efeitos, para tanto, 

fora estabelecida uma analogia entre a suscetibilidade em ocorrer escorregamentos com a potencialidade 

em assoreamento, dado que ambos tem associação direta com a declividade, uso e ocupação, natureza 

pedológica e fragilidades do meio como presença de lineamentos, dolinas, etc.  

O mapa temático disposto na figura 97, que apresenta o potencial para desmoronamento, 

classificado de 0 a 5, onde zero é o menor potencial e cinco a maior susceptibilidade ao assoreamento. 

Tendo como base o mapa apresentado, baseado nas informações disponibilizadas pela 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2019), podemos inferir que a Área de Influência 

Direta da Mineração Longa Vida possui baixo potencial ao escorregamento (entre 1 e 3), ao passo que a 

ADA do empreendimento é reconhecida como potencial 1, ou seja, muito pouco susceptível ao 

escorregamento de solo. 
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Figura 97 – Mapa temático demonstrando potencial de escorregamento na AID  
Fonte: Secretaria Estadual de meio Ambiente (2019). 

 
Quanto ao potencial para ocorrência de enchentes e inundações, tendo como base os dados de 

geoprocessamento disponibilizados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2019), 
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levando em conta os dados primários levantados, assim com a topografia e configuração geográfica da 

área do empreendimento, pode-se inferir que toda a AID – Área de Influência Direta da Mineração Longa 

Vida possui um potencial de inundação igual a zero, conforme pode ser verificado no mapa a seguir: 

 
Figura 98 – Mapa temático demonstrando potencial de inundação na AID 
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Fonte: Secretaria Estadual de meio Ambiente (2019). 

 Hidrogeologia 

O Decreto Estadual nº 32.955/1991, que regulamenta a Lei, nº 6132/1991, define “Aquífero ou 

depósito natural de águas subterrâneas” como “solo, a rocha ou sedimento permeáveis que fornecem 

água subterrânea, natural ou artificialmente captada”. 

Compreender as características litológicas, estratigráficas e estruturais dos solos, sedimentos e 

rocha permite entender o processo de infiltração da água no subsolo, a forma como as unidades 

geológicas armazenam e transmitem a água subterrânea e as influências nos seus aspectos relativos à 

quantidade e qualidade. 

A infiltração é favorecida nos materiais porosos e permeáveis. A porosidade, que é a relação 

entre o volume de poros ou vazios e o volume total de um certo material (Teixeira et al., 2000), pode ter 

a sua origem relacionada a formação de rochas ou sedimentos, sendo caracterizada nas rochas 

sedimentar e pelos espaços entre os grãos ou planos de estratificação, sendo nesse caso, denominada 

de porosidade primária. Pode estar relacionada também aos eventos tectônicos que deformam as rochas, 

criando fraturas e fissuras e nesse caso é denominada de porosidade secundária, ocorrendo 

principalmente nas rochas cristalinas (ígneas ou metamórficas). Há ainda um outro tipo de porosidade 

secundária que é constituída de uma rede de vazios milimétricos a métricos originados da dissolução de 

rochas carbonáticas. 

Quanto maior a homogeneidade do tamanho e da distribuição dos poros e maior a interconexão 

entre esses poros, melhor capacidade terá o aquífero em conduzir a água. Essa propriedade é 

denominada de permeabilidade e assim como a porosidade pode ser primária ou secundária. 

Entre outras propriedades físicas dos aquíferos, destacam-se a condutividade hidráulica, a 

transmissividade e o coeficiente de armazenamento, importantes para caracterizar os aquíferos quanto 

aos seus aspectos hidráulicos. 

Os terrenos carbonáticos da Faixa Itaiacoca (que abrange a área do empreendimento), 

representados predominantemente por metacalcários dolomíticos, estão inseridos geomorfologicamente 
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no Planalto de Guapiara, que ocupa a região elevada da Serra de Paranapiacaba, estendendo-se até as 

áreas cobertas pelos sedimentos da Bacia do Paraná (PONÇANO et al. 1981), separando a Província 

Costeira da Depressão Periférica.  

Na região de Nova Campina, a faixa carbonática ocupa áreas de interflúvios e topos de morros, 

com altitudes variando entre 700 e 900 m, é recortada transversalmente por diversos rios que fazem parte 

da Bacia do Rio Paranapanema, dentre eles, o Rio Taquari-Guaçu, Rio Taquari-Mirim.  

Na região de Nova Campina predominam os Cambissolos Háplicos associados aos Latossolos 

Vermelho-Amarelos e subordinadamente, Latossolos Vermelho-Amarelos, ambos com textura argilosa, 

a distribuição das feições cársticas ao longo da Faixa Itaiacoca não é uniforme.  

A Área de Influência Direta da Mineração Longa Vida se sobrepõe sobre quatro sistemas de 

aquíferos, sendo eles: Furnas, Tubarão, Serra Geral intrusivas e Pré-cambriano cárstico (figura 99), 

associados tanto por estabelecimento estratigráfico, quanto por condicionamento morfológico dada a 

natureza litológica e estrutural das rochas componentes do Grupo Itaiacoca. 

Furnas 

A Formação Furnas é a unidade basal do Grupo Paraná, formada durante o Devoniano 

(Paleozoico Inferior). É constituída predominantemente por arenitos médios a grossos, esbranquiçados, 

pobremente classificados e cimentados por caulinita. Na base, ocorrem camadas de conglomerados e 

arenitos conglomeráticos quartzosos, com até um metro de espessura. Apresenta estratificação cruzada 

planar como estrutura sedimentar principal e de forma localizada, estratificação plano-paralela. Estas 

estruturas foram originadas por fluxo aquoso responsável também pela formação de marcas onduladas, 

localmente observadas. É considerada como depósito resultante de transgressão marinha ocorrida sobre 

terreno de relevo suave, em que o transporte e a deposição de detritos foram realizados sob influência 

de correntes relativamente fortes, em águas rasas e em condição de lenta subsidência. Sua área de 

ocorrência compreende parte dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São 

Paulo, num total de 24.894 km². A espessura média é de 200 m (CPRM, 2012). 

A porosidade primária dos arenitos da Formação Furnas é baixa, devido à cimentação por 

caulinita. Por isso, o aquífero Furnas é, frequentemente, tratado como do tipo fraturado. Uma 
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particularidade destes arenitos refere-se à identificação de feições cársticas, devido à tendência de 

dissolução do cimento caulinítico e consequente liberação dos grãos de quartzo (MELO & GIANNINI, 

2007). Essa característica torna a porosidade dos arenitos mais elevada e faz com que seja comum a 

ocorrência de dolinas, lagoas, sumidouros, fendas, etc. 

No estado de São Paulo, a área de exposição do aquífero Furnas é muito pequena. Ocupa cerca 

de 530 km² na região sul do estado, sobrejacente ao embasamento cristalino. Na região oeste do estado, 

encontra-se confinada pelas rochas do Grupo Tubarão. Ambos os contatos se dão através de 

discordância angular. Na porção aflorante, a espessura média é de 100 m, enquanto na porção confinada, 

pode alcançar até 180 m (CPRM, 2012). 

Tubarão 

A gênese do Aquífero Tubarão data do Carbonífero Superior, sendo que a deposição dos 

sedimentos ocorreu em ambiente glacial continental (fluvial e lacustre) com ingressões marinhas e 

também em ambiente marinho raso. É constituído por várias formações geológicas, sendo o Grupo Itararé 

a unidade aquífera principal (DAEE, 2005). 

Sua litologia é bastante variada, com complexa associação de arenitos, siltitos, ritmitos, 

diamectitos, folhelhos e conglomerados. Os arenitos e algumas lentes de material clástico grosseiro são, 

geralmente, ricos em matriz argilosa. A variação Iitológica é irregular, o que torna seu comportamento 

como aquífero extremamente heterogêneo e de difícil definição dos parâmetros hidrogeológicos. 

Devido à importância socioeconômica das regiões de afloramento desses sedimentos, à grande 

extensão dessas regiões (aproximadamente 20.000 Km2) e às grandes espessuras que atingem (cerca 

de 800 metros), o Grupo Tubarão apresenta boas potencialidades aquíferas. Há influência positiva das 

fraturas sobre o potencial de produção do Aquífero Tubarão. 

Entretanto, nas cidades de Tietê, Capivari, Rafard e Hortolândia já são observados significativos 

rebaixamentos do nível d’água, em função do elevado número de poços em bombeamento (DAEE et al., 

2005). 

Serra Geral intrusivas  
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Os derrames basálticos da Formação Serra Geral e as intrusões diabásicas do mesmo evento 

da Formação Serra Geral (138 a 127 milhões de anos), não constituem, por si, camadas aquíferas. O 

armazenamento de água ocorre somente ao longo de linhas estruturais (falhas e fraturas), nos horizontes 

vesiculares, nos interderrames e nos arenitos intertrapeanos. 

Os basaltos afloram numa extensão de cerca de 20.000 Km2, estendendo-se por toda a região 

Oeste e Central do Estado, subjacentes aos sedimentos do Grupo Bauru. Sua espessura varia desde 

poucos metros, aumentando para Oeste, até 2.000 metros. A recarga para esse aquífero se dá através 

da precipitação pluvial sobre os solos basálticos, que vão atingir as zonas de alteração e fissuradas da 

rocha matriz. Municípios como Ourinhos, São Carlos, Sertãozinho, Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra 

e Franca, possuem sua área urbana assentada sobre os basaltos da formação Serra Geral. 

Os diques de diabásio afloram em manchas em meio aos aquíferos Tubarão e Guarani, 

principalmente nas regiões de Paulinia, Americana, Piracicaba, Leme, Santa Cruz das Palmeiras e Santa 

Cruz da Esperança. 

Por se constituírem em aquíferos de fissuras, suas potencialidades relacionam-se à densidade 

de fraturamento, grau de alteração dos horizontes vesiculares, sistemas de alimentação e inter-relação 

com outros aquíferos, não podendo ser aferidas pelos parâmetros característicos dos aquíferos de 

interstícios, como porosidade e permeabilidade. 

Apesar de ocorrer um grande intercâmbio de água com o aquífero Bauru sobrejacente e também 

com o aquífero Guarani sotoposto, as principais saídas de drenagem do aquífero basalto são os rios. 

Pré-cambriano cárstico 

As rochas que compõem o embasamento pré-Cambriano (Cristalino) no Estado de São Paulo 

cobrem uma área de aproximadamente 57.000 km2. Essas rochas ígneas e metamórficas, mais antigas 

do que 542 milhões de anos, são, em geral, granitos, gnaisses, filitos, xistos e quartzitos que, quando 

não alteradas, são impermeáveis e não constituem aquífero. No entanto, os eventos tectônicos que 

afetaram esses maciços pré-Cambrianos e a ação climática na superfície formaram sistemas de falhas e 

fraturas e horizontes de alteração da rocha, propiciando condições de percolação de água subterrânea. 
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Desta forma, semelhante aos basaltos, o potencial hídrico destas rochas é limitado à ocorrência 

dessas zonas favoráveis, o que resulta em grande variação das condições de produção, com valores 

extremos de 0 a 50 m3/h, média de 7 m3/h e a vazão específica média de 0,3 m3/h/m, oscilando entre 

0,06 e 0,7 m3/h/m. Considerando-se o aquífero de forma global, verificaram-se valores de 

transmissividade que variam entre 0,4 e 14 m2/dia. 

A recarga natural, em decorrência das chuvas, escoa através das camadas de rocha alterada e 

zonas fissuradas, sendo, dessa forma, armazenada. Geralmente, a baixa transmissividade nos horizontes 

aquíferos e a ausência de fluxos de água em escala regional, mesmo em falhas e fissuras, condicionam 

a formação de unidades independentes em cada vale; aí existe um regime de escoamento próprio, sem 

relacionar-se a áreas relativamente distantes, constituindo o escoamento básico de rios e riachos que 

drenam esses vales. 

O mapa abaixo, delimita a ADA e AID do empreendimento e dimensiona as mesmas sobre os 

respectivos aquíferos que abrange as áreas de influência da Mineração Longa Vida: 
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Figura 99 – Mapa temático demonstrando os Aquíferos presentes na AID 
Fonte: Secretaria Estadual de meio Ambiente (2019). 
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 Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

Para a determinação da qualidade dos recursos hídricos, foram realizadas análises em quatro 

pontos distintos, sendo um a montante (P1), dois a jusante do empreendimento (P3 e P4) e um ponto em 

um local denominado como tanque escavado (piscinão) P2. A localização dos pontos pode ser visualizada 

no anexo XL. 

O tanque escavado (piscinão) é um reservatório construído pelo poder público municipal de 

Nova Campina cuja função é receber as águas pluviais e evitar alagamentos na região central da cidade. 

Como medida de controle dos níveis hídricos do piscinão, sempre que necessário, a prefeitura 

de Nova Campina realiza o bombeamento da água para um ponto próximo à área de lavra do 

empreendimento, de onde escoa até atingir o Córrego do Alegre, efluente do Taquari-Mirim. 

Ao vistoriar o tanque, tendo como base relatos da população vizinha, foi evidenciado aspectos 

que corroboraram para a dúvida se este receberia somente águas pluviais ou haveria possibilidade de 

contaminação pelo lançamento de esgoto sanitário. 

Dessa maneira, foi realizada a coleta da água com o intuito de analisar a qualidade desta, uma 

vez que, por desaguar em um afluente do Rio Taquari Mirim, o lançamento em questão possui potencial 

para influenciar negativamente na qualidade da água à jusante do empreendimento. 

Para a definição locacional dos pontos das coletas das análises, foram utilizados os critérios: 

 Análise da interferência do empreendimento na qualidade das águas superficiais;  

 Análise da interferência do tanque escavado (piscinão) na qualidade das águas 

superficiais. 

Sendo assim, os seguintes pontos foram selecionados para a análise: 

P1 – ponto a montante do empreendimento; 

P2 – ponto do tanque escavado; 
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P3 – ponto a montante do lançamento da água proveniente do tanque escavado e a jusante do 

empreendimento; 

P4 – ponto a jusante do empreendimento e do desague da água proveniente do tanque 

escavado.  

Para as discussões dos dados obtidos, foram utilizados como apoio bibliográfico específico, 

relatórios de programas ambientais referentes a outros empreendimentos de mesma natureza, legislação 

ambiental pertinente, entre outros documentos técnicos relevantes ao assunto em questão.  

Os resultados dos parâmetros físicos medidos em campo e os parâmetros físicos, químicos e 

biológicos analisados em laboratório, encontram-se nos Relatórios de Ensaios disponibilizados no Anexo 

XV. Os dados apresentados a seguir, basearam-se nos Relatórios de Ensaios nos 18698.2019.A - V.0 

(P1), 18699.2019.A - V.0 (P2), 6505.2019.A - V.0 (P3) e 6506.2019.A - V.0 (P4), realizado pelo laboratório 

Biolacqua - Laboratório de Análises de Água e Efluentes Ltda. As coletas das amostras nos pontos P02 

e P04, foram realizadas no dia 22 de fevereiro de 2019 e a elaboração dos ensaios entre os dias 22 a 26 

de fevereiro de 2019. Os pontos P01 e P03 foram amostrados no dia 16 de maio de 2019 e as análises 

laboratoriais se sucederam desta data até o dia 30 do mesmo mês. 

Os parâmetros utilizados para as análises foram, diferenciados entre os pontos, sendo os pontos 

P1 e P3 analisados conforme Resolução CONAMA 357, Art 15, já os pontos P2 e P4 foram analisados 

conforme Resolução CONAMA 396.  

Essa diferenciação deve-se ao fato do tanque escavado (piscinão) ter sido enquadrado como 

possível área contaminada. Tendo em vista que, havendo a necessidade, parte da água do mesmo é 

direcionada córrego, resultando em um lançamento que desagua no afluente do Rio Taquari Mirim. Dessa 

maneira utilizou-se a CONAMA 396 para a análise da qualidade do piscinão e do ponto à jusante ao seu 

lançamento, uma vez que as análises laboratoriais voltadas ao atendimento dessa CONAMA são mais 

detalhadas quando comparada à CONAMA 357, especialmente quando se considera a presença de 

metais com potencial para bioacumulação, como é o caso do mercúrio. 
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Infere-se ainda, que o anexo I da Resolução CONAMA 396 classifica os parâmetros de acordo 

com sua classe de uso preponderante, sendo estas: consumo humano, dessedentação de animais, 

irrigação e recreação. 

Ressalta-se ainda que, embora o presente relatório tenha considerado o ponto alocado no 

piscinão (P02) como montante e o ponto P04 como jusante, não se trata de um curso hídrico, mas sim 

de um lançamento esporádico, logo a análise foi realizada unicamente para verificação de possíveis 

contaminações no curso hídrico advinda desse lançamento. 

 Dessa maneira, é importante frisar que as águas superficiais presentes da área do 

empreendimento se limitam ao Córrego do Alegre, analisada pelos pontos: P01 e P03. 

Por questões didáticas os dados serão apresentados da seguinte forma: 

 Dados referentes a qualidade da água a montante (P01) e a jusante do empreendimento 

(P03) – Caracterização à Montante e à Jusante do Empreendimento;  

 Dados referentes a qualidade da água do tanque escavado (P02) e a jusante do 

desaguamento (P04) - Caracterização do Tanque Escavado e à Jusante do 

Desaguamento.  

9.7.3.1 Caracterização à Montante e à Jusante do Empreendimento 

O objetivo das análises nos pontos P1 (Montante do Empreendimento) e P3 (Jusante do 

Empreendimento) é verificar se as atividades a lavra e beneficiamento do filito interferem na qualidade 

do Córrego do Alegre.  

Conforme descrito anteriormente, os pontos P1 e P3 foram analisados conforme Resolução 

CONAMA 357. 
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9.7.3.2 Temperatura 

Conforme a localização geográfica do ponto de coleta, da altitude, da vegetação no entorno da 

área de abrangência e da cor da água, a temperatura pode ser um forte indicativo das variações de 

concentração do oxigênio, assim como de outros gases na água (SILVA, 2012). 

A maior parte dos organismos aquáticos têm sua temperatura regulada pelo meio externo, pois 

suas reações metabólicas dependem da temperatura da água. Elevadas temperaturas podem ocasionar 

a diminuição da solubilização do oxigênio afetando os organismos aquáticos, além de acelerar os 

mecanismos de respiração, nutrição, reprodução e movimentação destes indivíduos e estimular o 

crescimento de organismos indesejáveis produtores de gosto e odor. 

As altas temperaturas do ar e água, associados à alta luminosidade da coluna d´água e ao 

elevado teor de nutrientes aportados ao corpo hídrico, podem beneficiar o surgimento de um 

superdesenvolvimento de organismos planctônicos na coluna d’água, o que será prejudicial ao 

ecossistema aquático como um todo, influenciando alterações da DBO (Demanda Biológica de Oxigênio) 

e DQO (Demanda Química de Oxigênio) (SILVA 2012). 

Condições de altas temperaturas em corpos hídricos, conhecidamente, estão ligadas a altas 

taxas de DBO, uma vez que a atividade voltada à matriz biológica no curso d’água depende 

intrinsecamente da fotorrecepção advinda da incidência solar. 

No momento da coleta, verificou-se uma temperatura de 21,00ºC à montante e 21,20ºC à 

jusante. A leve diferença entre as temperaturas pode ser influenciada tanto pela incidência solar sobre a 

água no trecho entre a montante e a jusante como pelo horário de coleta. A amostragem à montante foi 

coletada próxima a nascente, sendo este um ambiente com vegetação mais densa, o que reduz a 

incidência solar, sendo esperado que a temperatura da água se eleve naturalmente nos locais onde a 

vegetação encontra-se menos densas por receberem maior incidência solar. 

Segundo Piratoba et al (2017), as temperaturas registradas são consideradas amenas, levando 

em conta o clima local e o fato de que as amostragens foram realizadas no verão. 
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Os dados referentes a temperatura não apontam possíveis alterações prejudiciais ao meio, 

sendo os resultados, característicos de um ambiente saudável. 

9.7.3.3 Turbidez 

Assim como ocorre com a temperatura, a transparência da água também varia bastante nos 

ecossistemas aquáticos, dependendo sempre do regime de circulação da massa d’água, da natureza 

geoquímica da bacia, do uso do solo na bacia de drenagem e do regime de chuvas. Sua relação com 

a matéria orgânica dissolvida demonstra um incremento na dispersão da matéria particulada em 

suspensão, na dependência tanto dos aspectos qualitativos, como nos quantitativos das substâncias 

dissolvidas e particuladas presentes no meio (FUNASA, 2014). 

O parâmetro da turbidez tem importância nos ecossistemas aquáticos, pois este significa o 

transporte de material ao longo de um curso d’água. Este parâmetro é lido em função da passagem da 

luz na coluna d’água e dos materiais suspensos tais como, partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e  

de detritos orgânicos (algas e bactérias, plâncton em geral, matéria orgânica particulada e dissolvida), 

que absorvem ou desviam esta luz (CETESB, 2010). 

Naturalmente, este parâmetro apresenta uma estreita relação com a vazão, devido ao aumento 

da sua concentração quando nos períodos de cheias decorrente do revolvimento do material 

sedimentado de fundo é suspenso na coluna d’água, ainda decorrente da erosão das margens dos rios 

e escoamento superficial em estações chuvosas. 

A transparência, medida pelo disco de Secchi, é função essencialmente da reflexão da luz na 

superfície do corpo d’água sendo, por isso, influenciada pelas características das águas e dos 

constituintes da matéria orgânica nela dissolvida ou em suspensão (WETZEL, 1993 apud BARBOSA 

et al, 2006). Essa medida tem maior significado em lagos e represas, já que águas turvas nestes 

ambientes podem reduzir a penetração da luz, prejudicando assim, a fotossíntese. 

A turbidez é medida em UNT – Unidade Nefelométrica de Turbidez, utilizada para medir a 

precipitação luminosa sobre a amostra, verificando assim, seus padrões de refração e reflexibilidade 

luminosa. 
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O gráfico abaixo demostras que tanto a amostra à montante quanto à jusante do 

empreendimento possui uma turbidez muito baixa, sendo o resultado à montante de 4,5 UNT e à 

jusante, 2,27 UNT. 

Gráfico  10 – Resultados de Turbidez comparado à CONAMA 357 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

De acordo com a Resolução CONAMA 357 de, 17 de março de 2015, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, corpos 

hídricos de água doce que apresentam turbidez inferior a 40 UNT, podem ser classificados como águas 

de Classe 1 e até 100 UNT, a classificações para o corpo hídrico é 2. 

Os resultados quanto à turbidez evidenciam um corpo hídrico de alto grau de pureza, possuindo 

baixa quantidade de sólidos suspensos e grande potencial fotossintético. 

9.7.3.4 pH 

O pH (potencial hidrogeniônico) está relacionado com a quantidade livre de íons hidrogênio em 

solução aquosa. Quanto maior a quantidade de íons de hidrogênio em solução, menor o pH.  
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O pH Indica a capacidade de tamponamento das águas, sendo uma medida da atividade do íon 

hidrogênio, representando o equilíbrio ácido-base obtido pelos compostos dissolvidos, sais, formas de 

carbono inorgânico e gases na água.  

Em cursos de água doce, o efeito do pH é mais significativo, pois valores extremos são letais 

para a maioria das formas de vida aquáticas incluindo os peixes. O pH é muito influenciado pela 

quantidade de matéria orgânica em decomposição, ou seja, quanto maior a quantidade de matéria 

disponível menor o pH, pois para decomposição desta matéria orgânica muitos ácidos são produzidos 

(MAGALHÂES e FILHO, 2008). 

De acordo com a ANA – Agência Nacional das Águas (2018), o potencial hidrogeniônico pode 

ser mensurado em uma escala com variação entre 1 e 14, sendo o pH 7 considerado neutro, de 1 a 6, 

considerado ácido e de 8 a 14 um pH básico.  

Os dados das amostras de campo evidenciaram um pH de 6,76 à montante e 6,71 à jusante, o 

que revela um potencial hidrogeniônico praticamente neutro e ligeiramente tendenciado ao ácido.  

O dado referente ao pH nos revela uma baixa carga orgânica, o que é evidenciado pela presença 

de um pH muito próximo ao neutro.  

9.7.3.5 Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

O oxigênio é o mais importante gás dissolvido da água, por possuir baixa solubilidade e alto 

consumo pelos seres vivos.  

O oxigênio dissolvido depende da temperatura, salinidade, pressão atmosférica e da turbulência 

das águas. Fatores como despejo de contaminantes e variações de temperatura, podem prejudicar as 

concentrações deste gás em um corpo hídrico (FIORUCCI e FILHO, 2005). 

Com relação à demanda bioquímica de oxigênio (DBO), esta tem uma tendência a um 

comportamento inversamente proporcional ao parâmetro do oxigênio, pois quanto maior o consumo de 

oxigênio para oxidação de matéria orgânica, maior o decaimento da concentração deste gás nas águas. 
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Estes episódios são comuns principalmente quando um corpo hídrico é receptor direto de esgotos 

domésticos ou grandes cargas de material orgânico (ANA, 2018).  

Já a demanda química de oxigênio (DQO), pode ser considerada como a quantidade de oxigênio 

necessária para oxidação da matéria orgânica através de um agente químico de oxidação. Os valores da 

DQO serão iguais ao da DBO se toda matéria orgânica do meio for oxidável em até cinco dias, como a 

glicose e a frutose, por exemplo, mas normalmente são maiores que os da DBO. O aumento da 

concentração de DQO num corpo d'água se deve principalmente a despejos de origem industrial, além 

de ser muito útil para observar a biodegradabilidade de despejos (FUIRUCCI e FILHO, 2005). 

Quanto mais o valor da DBO se aproximar da DQO significa que mais facilmente biodegradável 

será o efluente. Mas valores muito elevados desta relação, indicam grandes possibilidades de insucesso, 

uma vez que, a fração biodegradável torna-se pequena, tendo-se ainda o tratamento biológico 

prejudicado pelo efeito tóxico sobre os microrganismos exercido pela fração não biodegradável (CETESB, 

2018).  

O gráfico abaixo apresenta os níveis de OD (Oxigênio Dissolvido), DQO (Demanda Química de 

Oxigênio e DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio): 

Gráfico  11 – Resultado de DQO e DBO 

 

Fonte: Relatório de ensaio n° 6503.2019.A- V.0 e 6504.2019.B- V.0. (2019) 
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Níveis de DQO mais elevados que a DBO já eram esperados, uma vez que os parâmetros de 

demanda química, comumente são mais altos que de demanda bioquímica de oxigênio.  

Embora a demanda química de oxigênio tenha se apresentado elevada, a demanda bioquímica 

de oxigênio se mantém em padrões condizentes com um curso hídrico saudável (DBO < a , considerando 

a legislação vigente, apontando para uma água doce de classe 1, conforme pode ser visto no quadro que 

segue: 

Quadro 32 – Demanda bioquímica de oxigênio 

Parâmetro  Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio 

DBO 5 dias a 20°C até 
3mg/LO2 

DBO 5 dias a 20°C até 
5mg/LO2 

DBO 5 dias a 20°C até 
10mg/LO2 

Fonte: Resolução CONAMA 357 (2005). 

9.7.3.6 Sólidos Dissolvidos 

Segundo TUCCI (2008), a bacia hidrográfica, naturalmente, produz uma quantidade de 

sedimentos transportada pelos rios em razão das funções naturais do ciclo hidrológico, porém, quando 

ocorre modificação da cobertura da bacia (retirada da cobertura vegetal), o solo fica desprotegido e a 

erosão e produção de sedimentos aumentam. Os sólidos em geral, são compostos por argila, areia, 

matéria orgânica, sais minerais e metais.  

Sólidos dissolvidos representam o total dos sólidos que permanecem em suspensão na coluna 

d’água, incluindo todos os sólidos. São separados por filtração. Quando em elevados valores, são 

prejudiciais à qualidade da água.  

Os sólidos dissolvidos apresentaram valores muito inferior ao que preconiza a Resolução 

CONAMA 357/05, que fixa um limite para sólidos dissolvidos de 500 miligramas por litro para águas de 

classe 1 e 2. 
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Gráfico  12 – Resultados de Sólidos Dissolvidos comparado à CONAMA 357 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

9.7.3.7 Fósforo  

O fósforo geralmente está presente na natureza na forma de fosfato orgânico e inorgânico, 

podendo se apresentar nas águas sob três formas diferentes. Os fosfatos orgânicos são as formas em 

que o fósforo compõe moléculas orgânicas, como a de um detergente por exemplo (polifosfatos) e da 

composição do protoplasma dos seres vivos (KLEIN e AGNE, 2012). 

Os ortofosfatos (fosfato inorgânico dissolvido), por outro lado, são representados pelos radicais 

que se combinam com cátions formando sais inorgânicos nas águas. Na maioria dos ecossistemas, as 

quantidades disponíveis de ortofosfato, seja no solo, seja na água, são muito baixas e este elemento 

é o fator limitante da produção biológica. Os polifosfatos ou fosfatos condensados são polímeros de 

ortofosfatos. 

No entanto, esta terceira forma não é muito importante nos estudos de controle de qualidade 

das águas porque os polifosfatos sofrem hidrólise se convertendo rapidamente em ortofosfatos nas 

águas naturais, que é a forma mais comum e a mais utilizada pelos vegetais. Tais compostos estão em 

quantidades muito pequenas na água, porém constituindo um importante elemento componente da 
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substância viva (nucleoproteínas), além de estar ligado ao metabolismo respiratório e fotossintético 

(KLEIN e AGNE, 2012). 

O fósforo aparece em águas naturais oriundo do intemperismo das rochas e, em certas regiões, 

da liberação de rochas sedimentares fosfatadas, como a apatita, constituindo baixas concentrações.  

Águas drenadas de regiões com forte atividade antrópica incrementam suas concentrações em 

fósforo, principalmente, pelas descargas de esgotos sanitários. Nestes, os detergentes superfosfatados 

empregados em larga escala doméstica constituem a principal fonte além da própria matéria fecal, que 

é rica em proteínas. Alguns efluentes industriais (indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em 

geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios) apresentam fósforo em quantidades 

excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença 

excessiva de fósforo em águas naturais (EMBRAPA, 2008). 

O Resultado dos Ensaios apontou um valor de fósforo praticamente inexistente (menor que 

0,001 miligramas por litro). Valor consideravelmente abaixo dos padrões indicados pela CONAMA 357. 

Assim como os resultados de turbidez, sólidos suspensos, DBO e BQO, o fato aponta para um curso 

hídrico de qualidade elevada, não havendo indícios de contaminantes como detergentes ou lançamento 

de esgotos sanitários ou industriais. 
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Gráfico  13 – Resultados de Fósforo comparado à CONAMA 357 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A concentração de fósforo no corpo d’água aponta para valores condizentes com uma 

classificação hídrica classe 1 ou 2, segundo a CONAMA 357, o que evidencia um corpo hídrico de elevada 

qualidade. 

9.7.3.8 Nitrogênio 

O nitrogênio manifesta-se no ambiente de diversas formas, quais sejam: 

Nitrogênio molecular (N2): livre na atmosfera; 

Nitrogênio orgânico: dissolvido e em suspensão no corpo d’água; é o Nitrogênio albuminóide 

resultante da degradação das proteínas por microrganismos heterotróficos secretores; 

Amônia (livre=NH3): é um produto da atividade de degradação microbiana nos aminoácidos, 

p.ex.; ou oriundo de processos de tratamento da água por residual de cloro; 

Amônia inorgânica: ionizada; amônio; íon amônio; NH4+; 

Nitrito: oxidado (NO2-);

Nitrato: oxidado (NO3-). 

<0,001 <0,001

0,1

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Montante Juzante

Resultado (mg/L) CONAMA 357 classe 1 e 2 (mg/L)

Página: 348



  

 

 

  

Página 260 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

O nitrogênio é encontrado no meio aquático em diversas formas, sendo de origem natural 

(proteínas, clorofila e outros compostos biológicos) ou origem humana e/ou animal, oriundo dos 

resíduos domésticos, industriais e excrementos. Nos esgotos domésticos, predomina a forma de 

amônia/albuminóide e o orgânico (amônia livre/amoniacal), sendo o nitrogênio total, o somatório destes 

dois, mais o nitrato e o nitrito. Está intimamente relacionado ao consumo do oxigênio, pois o O2 é 

necessário durante o processo de nitrificação do nitrogênio (transformação do nitrogênio amoniacal a 

nitrito e posteriormente a nitrato). Destaca-se como elemento de grande importância (como o fósforo) 

no desenvolvimento do fito e zooplâncton e influencia fortemente no processo de eutrofização (USP, 

2018). 

O Nitrogênio Total Kjedhal (NTK) é a forma predominante do nitrogênio nos esgotos domésticos 

brutos. É basicamente a soma do nitrogênio orgânico (aminas e amidas) e inorgânico (amônias). 

Ambas as formas estão presentes em detritos de nitrogênio orgânico oriundos de atividades biológicas 

naturais. Representa o menor estado de oxidação do nitrogênio, podendo ser separado em fração 

orgânica e inorgânica. Na água, pode representar o inverso da capacidade de degradação da matéria 

de origem orgânica, mais a fração inorgânica (PROSAB, 2006). 

A forma de nitrogênio mais oxidada é o Nitrato (NO3-), constituindo um importante nutriente das 

algas e plantas vasculares. Quando em grande concentração (junto ao fósforo) propicia o crescimento 

algáceo e/ou macrófitas aquáticas. É a principal forma de nitrogênio configurado encontrado nas águas. 

Representa a fase oxidada no ciclo do nitrogênio, e é normalmente encontrado em concentrações 

maiores nos estágios finais da oxidação biológica (PROSAB, 2006). 

Águas naturais em geral contêm nitrato em solução. Já as que recebem esgotos, podem conter 

quantidades variadas de outros compostos nitrogenados mais complexos, ou menos oxidados tais como: 

compostos orgânicos quaternários, amônia e nitrito, denunciando, no caso, poluição recente. 

O resultado apresentado no Relatório de Ensaio que subsidiou a presente análise, não verificou 

níveis de nitrato em concentrações significativas (menor que 0,1 miligrama por litro), entretanto, a coleta 

à jusante resultou em um valor de 2,56 mg/L, o que corresponde a cerca de um quarto do limite máximo 

permitido estipulado pela CONAMA 357 (10 mg/L), conforme o gráfico que se segue: 
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Gráfico  14 – Resultados de Nitrato comparado à CONAMA 357 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

O Nitrogênio Amoniacal é a forma intermediária ainda não ionizada entre o composto 

nitrogenado de origem natural (proteínas, clorofila e outros compostos biológicos) e dos excretos dos 

animais e dos humanos. Quando sob ação microbiana sofrem degradação, decomposição e hidrólise, 

originando a amônia inorgânica/N H4
+ (íon amônio) ionizada. Então, as frações encontradas na amostra 

analisada, podem ser fração tóxica a não tóxica como matéria orgânica não ionizada livre/NH3 e 

ionizada/NH4
+. 

O Nitrogênio Amoniacal pode ser pouco ou muito tóxico, dependendo sempre do pH, 

temperatura e salinidade do corpo hídrico. Está intimamente relacionado ao consumo do oxigênio, pois 

este é necessário durante o processo de nitrificação do nitrogênio (transformação do nitrogênio 

amoniacal a nitrito e posteriormente a nitrato). 

Levando em consideração a estrutura molecular que o nitrogênio amoniacal pode se manifestar, 

os resultados das análises revelaram valores inferiores ao limite mínimo de processamento em laboratório 

para as coletas, tanto à montante, quanto à jusante. O valor de referência do nitrogênio amoniacal 

estipulado pela CONAMA 357 é de 3,7 mg/L, considerando o pH 6,76 (montante) e 6,71 (jusante). 

Portanto, pode-se inferir que esse elemento possui concentrações muito baixas no ambiente, quando 
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considerados os limites estipulados por legislação, o que revela pouca probabilidade de contaminação 

do curso hídrico. 

Gráfico  15 – Resultados de Nitrogênio Amoniacal comparado à CONAMA 357 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

9.7.3.9 Coliformes Termotolerantes 

O grupo coliforme é formado por um número de bactérias que inclui os gêneros Klebsiella, 

Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobacteria. Do grupo dos coliformes a forma mais comum é a 

Escherichia coli, considerada termotolerante e referenciada como representante na indicação de poluição 

de origem sanitária. 

Dessa maneira, mostra-se mais significativo o uso do parâmetro coliformes fecais (E. coli), pois 

são bactérias restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. Ambientes com excessiva 

concentração de coliformes fecais (termotolerantes) podem estar recebendo constantes despejos 

oriundos de resíduos domésticos sem tratamento adequado. 

Assim, os ensaios laboratoriais deram ênfase à presença da bactéria Escherichia coli, definida 

pela Resolução CONAMA 274/200, como bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, 

caracterizada pela presença das enzimas ß-galactosidade e ß-glicuronidase. De acordo com a legislação, 
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a E. coli cresce em meio complexo a 44-45°C, fermenta lactose e manitol com produção de ácido e gás 

e produz indol a partir do aminoácido triptofano. A Escherichia coli é abundante em fezes humanas e de 

animais, tendo, somente, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham 

recebido contaminação fecal recente. 

Os resultados laboratoriais revelaram um total de 5 coliformes termotolerantes a montante e 4 a 

jusante, que segundo a CONAMA 274, de 29 de novembro de 2000, apontam para uma qualidade 

excelente para balneabilidade (inferior a uma contagem de 200 Escherichia coli). 

Embora a CONAMA 357/2005 não estabeleça padrões limites para presença de coliformes e a 

CONAMA 274/2000 seja apenas um indicador de padrões para balneabilidade, o resultado obtido, aponta 

para um corpo hídrico que não recebe lançamentos sanitários ou contaminação por esgoto humano. 

Gráfico  16 – Resultados de Escherichia coli comparado à CONAMA 357 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Ressalta-se que a contagem de E. coliI de 5 e 4 bactérias a montante e jusante, 

respectivamente, pode ser considerada como irrelevante, uma vez que o curso hídrico se encontra em 

uma área de mata fechada e serve como área de dessedentação de animais. 
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9.7.3.10 Outros Parâmetros 

Na tabela a seguir, é realizado o comparativo entre metais pesados e outros parâmetros com a 

legislação de referência quanto aos limites aceitos para caracterização de águas de classe 1, 2 e 3, 

seguindo o disposto na Resolução CONAMA 357. 

Tabela: 14 – Outros parâmetros comparados à CONAMA 357 

Parâmetro 
Resultado 
Montante 

Resultado 
Jusante 

Valores de Referência CONAMA 357 

Unidade Água Classe 1 e 2 Água Classe 3 

Alumínio Dissolvido <0,0044 <0,0044 0,1 0,2 mg/L 

Arsênio Total <0,0025 <0,0025 0,01 0,033 mg/L 

Bário Total <0,1 <0,1 0,7 1 mg/L 

Cádmo Total <0,001 <0,001 0,001 0,1 mg/L 

Chumbo Total <0,010 <0,010 0,01 0,33 mg/L 

Cobre Dissolvido <0,0009 <0,0009 0,009 0,013 mg/L 

Ferro Dissolvido <0,1 <0,1 0,3 5 mg/L 

Fenóis <0,001 <0,001 0,003 0,01 mg/L 

Manganês Total <0,1 <0,1 0,1 0,5 mg/L 

Mercúrio Total <0,0002 <0,0002 0,0002 0,002 mg/L 

Zinco Total <0,05 <0,05 0,18 5 mg/L 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

O quadro acima revela teores de concentração para metais e elementos químicos como arsênio, 

cádmio, chumbo, cobre mercúrio e zinco, abaixo dos limites permitidos pela legislação, de tal maneira 

que não foi possível nem mesmo detectar sua presença no ambiente devido a limitações dos 

equipamentos de medições. 

Considerados os limites fixados pela CONAMA 357, todos os elementos apresentam um padrão 

condizente com águas de classe 1 e 2, tanto para os pontos a montante quanto a jusante do 

empreendimento. 
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9.7.3.11 Considerações 

Após a análise dos resultados obtidos através dos Relatórios de Ensaio, constatou-se que não 

há diferenciações significativa da qualidade da água no trecho do curso hídrico em análise (montante 

para jusante) e que, de acordo com os parâmetros avaliados, ambos os pontos se encontram em acordo 

com os valores máximos permitidos para classe 2 de água doce estabelecido pela Resolução CONAMA 

N° 357 de 17 de março de 2005. 

Segundo a CONAMA 357 as águas doces de classe 2 podem ser destinadas ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à 

recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução 

CONAMA no 274, de 2000, à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto e à aquicultura e à atividade de 

pesca. 

9.7.3.12 Caracterização do Tanque Escavado e à Jusante do Desaguamento 

O objetivo das análises nos pontos P2 (Tanque Escavado) e P4 (Jusante do Desaguamento) é 

certificar se os eventuais lançamentos das águas provenientes do Tanque Escavado gerem alteração da 

qualidade do Afluente do Rio Taquari Mirim, uma vez que, ao ser lançada próxima ao empreendimento, 

a água escorre pela drenagem natural até desaguar no Afluente do Rio Taquari Mirim.  

Conforme descrito anteriormente, os pontos P2 e P4 foram analisados conforme Resolução 

CONAMA 396, tendo em vista esta ser mais restritiva e possuir maior quantidade de parâmetros voltados 

à possíveis contaminações. 

9.7.3.13 Turbidez 

A turbidez é medida em UNT – Unidade Nefelométrica de Turbidez, utilizada para medir a 

precipitação luminosa sobre a amostra, verificando assim, seus padrões de refração e reflexibilidade 

luminosa. 
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Tanto a amostra à montante quanto à jusante do empreendimento, possuem uma turbidez muito 

baixa, sendo o resultado à montante de 0,22 UNT e à jusante, 0,267 UNT. 

Os resultados quanto à turbidez evidenciam um corpo hídrico composto por baixa quantidade 

de sólidos suspensos e elevado potencial fotossintético. 

9.7.3.14 pH 

De acordo com a ANA – Agência Nacional das Águas (2018), o potencial hidrogeniônico pode 

ser mensurado em uma escala com variação entre 1 e 14, sendo o pH 7 considerado neutro, de 1 a 6, 

considerado ácido e de 8 a 14 um pH básico.  

Os dados das amostras de campo evidenciaram um pH de 8,76 à montante e 7,79 à jusante, o 

que revela um potencial hidrogeniônico levemente básico.  

O dado referente ao pH nos revela uma baixa carga orgânica, o que é evidenciado pela presença 

de um pH muito próximo ao neutro. O fato do ponto à jusante (após a água bombeada ter contato com a 

água do Córrego do Alegre) apresentar um pH mais próximo ao neutro, traz a leitura de que existe uma 

menor concentração carga orgânica no córrego, quando comparado a água contida no reservatório. 

9.7.3.15 Sólidos Dissolvidos 

Sólidos dissolvidos representam o total dos sólidos que permanecem em suspensão na coluna 

d’água, incluindo todos os sólidos. São separados por filtração. Quando em elevados valores, são 

prejudiciais à qualidade da água.  

Assim como o resultado obtido para o parâmetro turbidez, os sólidos dissolvidos apontam para 

um ambiente cristalino e com pouca quantidade de material sólido suspenso na coluna d’água, resultando 

em um valor de 74 mg/L à montante e 73 mg/L à jusante. 

9.7.3.16 Escherichia coli 

Escherichia coli é definida pela Resolução CONAMA 274/200, como uma bactéria pertencente 

à família Enterobacteriaceae, caracterizada pela presença das enzimas ß-galactosidade e ß-
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glicuronidase. De acordo com a legislação, a E. coli cresce em meio complexo a 44-45°C, fermenta 

lactose e manitol com produção de ácido e gás e produz indol a partir do aminoácido triptofano. A 

Escherichia coli é abundante em fezes humanas e de animais, tendo, somente, sido encontrada em 

esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente. 

Os resultados laboratoriais apontaram a ausência de Escherichia coli tanto nas amostragens à 

montante quando à jusante do empreendimento, o que aponta para um ambiente que não pode ser 

caracterizado como receptor de cargas orgânicas oriunda de esgoto sanitário ou fezes de animais. 

9.7.3.17 Outros Parâmetros 

Na tabela a seguir, é realizado o comparativo entre metais pesados e outros parâmetros com a 

legislação de referência quanto aos limites aceitos para caracterização de águas conforme a Resolução 

CONAMA 396. 

Quadro 33 – Outros parâmetros comparados à CONAMA 396 

Parâmetros Nº CAS Usos Preponderantes da Água LQP 
Praticável 

Resultado 
à 

montante 

Resultado 
à jusante 

    
Consumo 
Humano 

Dessedentação 
de animais 

Irrigação Recreação 

Inorgânicos   µg.L-1 

Alumínio 7429-90-5 200 (1) 5.000 5.000 200 50 <0,5 <0,5 

Antimônio 7440-36-0 5       5 <0,005 <0,005 

Arsênio 7440-38-2 10 200   50 8 <0,010 <0,010 

Berílio 7440-41-7 4 100 100   4 <0,01 <0,01 

Boro 7440-42-8 500 (2) 5.000 500 (4) 1.000 200 <0,050 <0,050 

Cádmio 7440-43-9 5 50 10 5 5 <0,001 <0,001 

Chumbo 7439-92-1 10 100 5.000 50 10 <0,010 <0,010 

Cianeto 57-12-5 70     100 50 <0,001 <0,001 

Cobalto 7440-48-4   1.000 50   10 <0,050 <0,050 

Mercúrio 7439-97-6 1 10 2 1 1 <0,0010 <0,0010 

Molibdênio 7439-98-7 70 150 10   10 <0,010 <0,010 

Níquel 7440-02-0 20 (3) 1.000 200 100 10 <0,002 <0,002 

Nitrato (expresso 
em N) 

14797-55-8 10.000 90.000 
  

10.000 300 <0,10 <0,10 
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Parâmetros Nº CAS Usos Preponderantes da Água LQP 
Praticável 

Resultado 
à 

montante 

Resultado 
à jusante 

    
Consumo 
Humano 

Dessedentação 
de animais 

Irrigação Recreação 

Prata 7440-22-4 100     50 10 <0,010 <0,010 

Selênio 7782-49-2 10 50 20 10 10 <0,010 <0,010 

Urânio 7440-61-1 15 (2,3) 200 10 (4)     <0,010 <0,010 

Vanádio 7440-62-2 50 100 100   20 <0,100 <0,100 

Orgânicos   µg.L-1 

Benzo antraceno 56-55-3 0,05       0,15 <0,050 <0,050 

Benzo pireno 50-32-8 0,05     0,01 0,15 <0,030 <0,030 

Cloreto de vinila 75-01-4 5       2 <1,0 <1,0 

Clorofórmio 67-66-3 200 100     5 <1,0 <1,0 

Criseno 218-01-9 0,05       0,15 <0,10 <0,10 

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1.000 (1)       5 <5,00 <5,00 

1,2-Dicloroetano 107-06-2 10 5   10 5 <5,00 <5,00 

Orgânicos   µg.L-1 

Dibenzo antraceno 53-70-3 0,05       0,15 <0,10 <0,10 

Diclorometano 75-09-2 20 50     10 <5,00 <5,00 

Estireno 100-42-5 20       5 <5,00 <5,00 

Indeno(1,2,3)pireno 193-39-005 0,05       0,15 <0,10 <0,10 

Tetracloreto de 
carbono 

56-23-5 2 5 
  

3 2 <2,0 <2,0 

Agrotóxicos   µg.L-1 

Alaclor 15972-60-8 20     3 0,1 <5,0 <5,0 

Aldrin + Dieldrin 

Aldrin (309- 
00-2) 

Dieldrin 
(60-57-1) 

0,03 

    

1 

0,005 
para cada 

<0,0050 <0,0050 

Atrazina 1912-24-9 2 5 10   0,5 <1,00 <1,00 

Carbofuran 1563-66-2 7 45   30 5 <5,0 <5,0 

Clordano (cis + 
trans) 

cis (5103-
71-9) e 

trans (5103-
74-2) 

0,2 

    

6 0,01 para 
cada 

<0,04 <0,04 

Clorotalonil 1897-45-6 30 170 5,8   0,1 <5,0 <5,0 
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Parâmetros Nº CAS Usos Preponderantes da Água LQP 
Praticável 

Resultado 
à 

montante 

Resultado 
à jusante 

    
Consumo 
Humano 

Dessedentação 
de animais 

Irrigação Recreação 

Clorpirifós 2921-88-2 30 24   2 2 <10,00 <10,00 

Endrin 72-20-8 0,6     1 0,01 <0,0040 <0,0040 

Heptacloro + 
heptacloro epóxido 

Heptacloro 
(76-44-8); 

          
<0,0100 <0,0100 

Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 0,52     0,01 <0,0005 <0,0005 

Lindano (gama-
BHC) 

58-89-9 2 4 
  

10 0,01 <0,01 <0,01 

Agrotóxicos   µg.L-1 

Metolacloro 51218-45-2 10 50 28 800 0,1 <0,01 <0,01 

Metoxicloro 72-43-5 20       0,1 <0,01 <0,01 

Molinato 2212-67-1 6     1 5 <2,0 <2,0 

Pendimetalina 40487-42-1 20     600 0,1 <5,0 <5,0 

Permetrina 52645-53-1 20     300 10 <5,0 <5,0 

Propanil 709-98-8 20     1.000 10 <5,0 <5,0 

Trifuralina 1582-09-8 20 45   500 0,1 <5,0 <5,0 

Fonte: Chiavini & Santos (2019) 

Os resultados revelam um ambiente livre de contaminações consideráveis, especialmente 

quando levados em conta metais com propriedades bioacumulativas, como é o caso do mercúrio, chumbo 

cromo e manganês, uma vez que nenhum dos parâmetros analisados não atingiram o valor mínimo de 

detecção pelos aparelhos laboratoriais voltados à medição, sendo dessa forma, apresentados como 

valores menores que o limite mínimo de detecção. O quociente denota ainda, a probabilidade de ausência 

desses elementos no ambiente aquático analisado. 

Os resultados acima se repetem tanto quando considerados os dados à montante quanto à 

jusante. 

9.7.3.18 Considerações 

Embora ambas as análises tenham revelado fatores satisfatórios de concentração e elementos 

contaminantes no meio, levando em conta a legislação, observa-se uma melhor qualidade nos 
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parâmetros turbidez, pH e sólidos suspensos no ponto à jusante, onde a água do lançamento já teve 

contato com o curso hídrico denominado Córrego do Alegre. 

As análises laboratoriais apontam para ausência de contaminação no curso hídrico advindo do 

bombeamento da água do piscinão para o Córrego do Alegre no momento das coletas. No entanto, 

sugere-se que a Prefeitura Municipal de Nova Campina, como responsável pelo lançamento, realize o 

monitoramento periódico deste e execute as devidas medidas voltados ao controle ambiental, a fim de 

garantir a integridade do meio e prevenir possíveis alterações nos cursos hídricos. 

 Qualidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Tendo em vista que as atividades de ampliação do empreendimento não apontam para 

rebaixamento de lençol freático ou perfuração de poço tubular, não foi prevista análises da qualidade das 

águas subterrâneas. 

9.8 Avaliação e Medição de Níveis de Ruídos Vibrações das Atividades de Fontes Fixas 

 Avaliação e Medição de Níveis de Ruídos das Atividades de Fontes Fixas 

Considera-se como fontes fixas para geração de ruídos, o desmonte mecânico que ocorre no 

interior da cava, o sistema de beneficiamento por meio de britagem e o carregamento do material. Tais 

fontes são definidas como fixas devido a sua característica de emissão diária e constante durante a 

operação do empreendimento. 

Sendo assim, as medições de ruídos de fontes fixas foram realizadas durante a operação do 

empreendimento (período diurno), onde todas as atividades da mineradora encontram-se em pleno 

funcionamento. A realização das medições dos níveis de ruídos seguiu os procedimentos definidos na 

Norma ABNT NBR 10.151:2000 (Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade - Procedimento). As medições levaram em consideração ainda, os procedimentos 

sugeridos na Decisão de Diretoria n° 100/2009/P. 
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Para caracterizar o ruído de um determinado ambiente submetido a diferentes níveis de ruído, 

com variação de forma aleatória no tempo, determina-se o nível de ruído equivalente, Leq. Este valor é 

fornecido pelo próprio medidor como uma média de todo o período de medição. 

Com a finalidade de avaliar a distribuição dos níveis de ruído durante um determinado intervalo 

de medição, calcula-se o valor de Lx. Esse valor representa o nível de ruído superado em X% do tempo. 

Por exemplo, L90 = 42 dB, significa que 90% dos níveis de ruído medidos a intervalos de tempo 

regulares estiveram acima de 42 dB. 

Dessa forma, as medições contaram com o uso do decibelímetro da marca Instrutherm, modelo 

DEC-490, devidamente calibrado. 

 
Figura 100 – Decibelímetro utilizado nas medições. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 
Figura 101 – Decibelímetro utilizado nas medições. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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O monitoramento dos níveis de ruído foi realizado durante três dias, conforme o planejamento. 

As medições foram realizadas no período diurno e noturno e tiveram uma duração de 15 (quinze) minutos, 

obtendo-se então, o nível médio de ruído (LAeq). 

Ressalta-se que, por se tratar da ampliação de um empreendimento que já se encontra em 

operação, levando em consideração que a ampliação não irá alterar significativamente nenhum aspecto 

operacional vigente, optou-se por não apresentar apenas um “Estudo de Previsão”, sendo realizados os 

devidos levantamentos nos pontos identificados como RPCs (Receptores Potencialmente Críticos). 

Os oito pontos de monitoramento de ruídos podem ser visualizados no anexo VI. 

Os resultados foram avaliados de acordo com a Norma ABNT NBR 10.151:2000, que estabelece 

os níveis máximos e critérios de avaliação de ruídos para ambientes externos. Os valores limites aceitos 

pela legislação são definidos conforme quadro a seguir: 

Quadro 34 – Níveis de ruído limites em ambientes externos / NCA - Nível de Critério de Avaliação 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana, hospitais ou escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ABNT NBR 10.151:2000 

9.8.1.1 Resultados 

Os levantamentos foram realizados nos dias 28/03, 29/03 e 01/04 de 2019 nos oito pontos 

identificados em planta. 

Os pontos foram classificados conforme suas características e os valores limites de emissões 

diurnas e noturnas foram considerados de acordo com a ABNT NBR 10.151:2000, conforme se segue: 

Tabela: 15 –  NCA - Nível de Critério de Avaliação por ponto amostrado 
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Limites máximos de ruídos por ponto de amostragem 

Ponto de 
levantamento 

Nível de Critério de Avaliação (NCA) 
Características do ponto 

Diurno  Noturno 

P01 60 55 Área mista, com vocação comercial e administrativa 

P02 70 60 Área predominantemente industrial 

P03 60 55 Área mista, com vocação comercial e administrativa 

P04 70 60 Área predominantemente industrial 

P05 70 60 Área predominantemente industrial 

P06 60 55 Área mista, com vocação comercial e administrativa 

P07           70            60 Área predominantemente industrial 

P08           65            55 Área mista, com vocação recreacional 

Fonte: ABNT NBR 10.151:2000 

Sendo assim, durante as medições, foram obtidos os seguintes resultados: 

Gráfico  17 – Resultado das medições realizadas em 28 de março de 2019 

 
Fonte: Chiavini & Santos, 2019. 

Gráfico  18 – Resultado das medições realizadas em 29 de março de 2019 

5
5

,4

4
8

,4

5
0

,1

6
7

4
0

,2

4
9

,4

4
9

,2 5
3

4
5

,4 5
0

,9 5
4

,8

6
6

,1

5
7

,1

5
0

3
8

,8

3
8

,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08

Resultados
(Média - dBA) Diurno

Resultados
(Média - dBA) Noturno

NCA Diurno
NBR 10151:2000

NCA Noturno
NBR 10151:2000

Página: 362



  

 

 

  

Página 274 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 
Fonte: Chiavini & Santos, 2019. 

Gráfico  19 – Resultado das medições realizadas em 01 de abril de 2019 

 
Fonte: Chiavini & Santos, 2019. 
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Com base nos gráficos apresentados acima, verifica-se que, excetuando as medições noturnas 

realizadas no ponto P04, nenhuma das avaliações de ruídos revelou valores acima do que preconiza a 

legislação vigente. 

Os valores de 66,1 dBA, 67,1 dBA e 67,9 dBA, registrados no P04 durante as medições noturnas 

durante os dias 28/03, 29/03 e 01/04, respectivamente, foram os únicos que ultrapassaram os limites 

definidos pela ABNT NBR 10.151:2000 de 60 dBA. 

Ressalta-se que as medições diurnas (período de operação do empreendimento), não 

apresentaram níveis de ruídos excedente em nenhum dos pontos. 

Tendo em vista que a Mineração Longa Vida não possui expediente noturno e a operação da 

empresa se encerra às 17h, levando em consideração que o P04 (ponto que apresentou alteração) se 

situa próximo a empreendimentos industriais, verifica-se que a geração de ruídos excessivos no período 

noturno não se refere à operação do empreendimento e sim de instalações industriais vizinhas. 

Os resultados completos das medições podem ser observados na tabela a seguir: 
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Tabela: 16 – Resultado das medições  

D
at

a 

Ponto Descrição 

Coordenadas 
UTM SIRGAS2000 

Resultados 
(Média - 

dBA) 

NCA 
Diurno 
NBR 

10151:2000 

Horário da 
Medição 

Tempo 
de  

Medição 

Resultados 
(Média - 

dBA) 

NCA 
Noturno 

NBR 
10151:2000 

Horário da 
Medição 

Tempo 
de  

Medição 

E N Diurno Inicial Final min Noturno Inicial Final min 

28
/0

3/
20

19
 

P01 
Estacionamento 

Silicate 
713.720,60 7.331.039,45 55,4 60 09:21 09:36 00:15 45,4 55 20:17 20:31 00:14 

P02 Nordeste Jazida 714.208,38 7.330.763,92 48,4 70 11:23 11:38 00:15 50,9 60 20:53 21:08 00:15 

P03 Silicate / Bairro 713.649,15 7.330.507,79 50,1 60 08:47 09:02 00:15 54,8 55 21:32 21:47 00:15 

P04 
Silicate / Longa 

Vida 
713.788,71 7.330.619,11 67 70 09:42 09:56 00:14 66,1 60 22:00 22:15 00:15 

P05 Leste Jazida 714.137,66 7.330.442,08 40,2 70 10:58 11:13 00:15 57,1 60 22:27 22:42 00:15 

P06 DCE / Bairro 713.489,84 7.330.324,70 49,4 60 10:29 10:44 00:15 50 55 22:53 23:08 00:15 

P07 Administrativo LV 713.621,94 7.330.350,05 49,2 70 10:05 10:20 00:15 38,8 60 23:33 23:48 00:15 

P08 Escola 713.297,00 7.330.206,00 53 65 08:26 08:40 00:14 38,8 55 23:58 00:12 00:14 

29
/0

3/
20

19
 

P01 
Estacionamento 

Silicate 
713.720,60 7.331.039,45 53,3 60 08:22 08:38 00:16 48,6 55 18:27 18:43 00:16 

P02 Nordeste Jazida 714.208,38 7.330.763,92 54,7 70 08:47 09:03 00:16 51,4 60 18:50 19:06 00:16 

P03 Silicate / Bairro 713.649,15 7.330.507,79 53,8 60 09:12 09:28 00:16 51,9 55 19:15 19:31 00:16 

P04 
Silicate / Longa 

Vida 
713.788,71 7.330.619,11 68,7 70 09:35 09:51 00:16 67,1 60 19:40 19:56 00:16 

P05 Leste Jazida 714.137,66 7.330.442,08 47,6 70 09:56 10:11 00:15 44 60 20:08 20:23 00:15 

P06 DCE / Bairro 713.489,84 7.330.324,70 48,2 60 10:17 10:33 00:16 50,9 55 20:27 20:42 00:15 
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D
at

a 

Ponto Descrição 

Coordenadas 
UTM SIRGAS2000 

Resultados 
(Média - 

dBA) 

NCA 
Diurno 
NBR 

10151:2000 

Horário da 
Medição 

Tempo 
de  

Medição 

Resultados 
(Média - 

dBA) 

NCA 
Noturno 

NBR 
10151:2000 

Horário da 
Medição 

Tempo 
de  

Medição 

E N Diurno Inicial Final min Noturno Inicial Final min 

P07 Administrativo LV 713.621,94 7.330.350,05 37,6 70 10:45 11:01 00:16 40,2 60 20:53 21:08 00:15 

P08 Escola 713.297,00 7.330.206,00 41,9 65 11:08 11:24 00:16 36,8 55 21:18 21:33 00:15 

01
/0

4/
20

19
 

P01 
Estacionamento 

Silicate 
713.720,60 7.331.039,45 40,5 60 08:17 08:32 00:15 42,8 55 19:26 19:41 00:15 

P02 Nordeste Jazida 714.208,38 7.330.763,92 50,3 70 08:40 08:56 00:16 50 60 19:48 20:03 00:15 

P03 Silicate / Bairro 713.649,15 7.330.507,79 52,4 60 09:02 09:18 00:16 55,2 55 20:11 20:26 00:15 

P04 
Silicate / Longa 

Vida 
713.788,71 7.330.619,11 68,9 70 09:24 09:38 00:14 67,9 60 20:34 20:49 00:15 

P05 Leste Jazida 714.137,66 7.330.442,08 48,6 70 09:45 10:04 00:19 42,7 60 20:55 21:10 00:15 

P06 DCE / Bairro 713.489,84 7.330.324,70 44,5 60 10:09 10:25 00:16 43 55 21:15 21:30 00:15 

P07 Administrativo LV 713.621,94 7.330.350,05 34,5 70 10:34 10:50 00:16 39,1 60 21:38 21:53 00:15 

P08 Escola 713.297,00 7.330.206,00 43,3 65 11:06 11:22 00:16 43,4 55 22:03 22:18 00:15 

Fonte: Chiavini & Santos, 2019. 
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A seguir é apresentado o relatório fotográfico ilustrando alguns pontos e metodologias de 

amostragem: 

 
Figura 102 – Fotos das medições de ruídos. A. P08 amostragem diuna; B. P07 amostragem diurna; C. P08 
amostragem diurna; D. P03 amostragem diurna; E. P05 amostragem noturna; F. P06 amostragem diurna; G. P02 
amostragem noturna; H. P08 amostragem diurna; I. P01 amostragem noturna. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019).  
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 Avaliação e Medição de Níveis de Vibrações das Atividades de Fontes Fixas 

Considera-se como fontes fixas para geração de vibração, o desmonte mecânico que ocorre no 

interior da cava e o sistema de beneficiamento por meio de britagem. Tais fontes são definidas como fixas 

devido a sua característica de emissão diária e constante durante a operação do empreendimento. 

9.8.2.1 Identificação dos Receptores Potencialmente Críticos – RPC’s  

Para a identificação dos receptores potencialmente críticos dos impactos causados pelas fontes 

fixas de vibração delimitou-se as áreas de lavra (limite de configuração final da lavra) e do sistema de 

beneficiamento.  

 

 
Figura 103 – Definição das fontes fixas de vibração. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019).  
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Conforme previsto no Parecer Técnico n° 474/17/IE, deverão ser realizados medições de 

vibrações para as RPC’s que estiverem em até 100m de distância das fontes fixas, portanto limitou-se a 

avaliação das RPC’s que estivessem inseridas em um raio de 100 m das fontes fixas.  

 
Figura 104 – Delimitação da área de impactada pelas vibrações provenientes das fontes fixas. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019).  

De posse do levantamento da área impactada, foram constatadas estruturas inseridas no raio 

de 100m das fontes fixas. 
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Figura 105 – Identificação das estruturas inseridas na área impactada pelas fontes fixas de vibração  
Fonte: Chiavini & Santos (2019).  

As estruturas identificadas no levantamento referem-se a um complexo industrial vizinho, não 

sendo classificado como uma Receptora Potencialmente Critica, visto que estas estruturas possuem sua 

própria fonte de vibração, impossibilitando, portanto, mensurar a vibração nestas estruturas proveniente 

das operações da Mineração Longa Vida. 

Segundo Aureo Yogi, no monitoramento sismográfico realizado durante a atividade de desmonte 

da Mineração Longa Vida, no ponto de monitoramento locado próximo as estruturas da Silicate, 

evidenciou-se que as atividades das estruturas da Silicate estavam gerando vibrações acima das 

provocadas pelo desmonte de rocha, conforme relatado em seu Relatório de Monitoramento de Vibração 

e Sobrepressão Acústica disponível no anexo XVI. 
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Ressalta-se que após as constatações acima, definiu-se que não há Receptores Potencialmente 

Críticos em um raio de 100m do empreendimento, não havendo, portanto, a necessidade de apresentar 

o Estudo de Previsão, bem como a medição de vibração. 

 Avaliação dos Níveis de Pressão Acústica e Velocidade Resultante de Vibração de 

Partícula - VR Gerados Pelos Desmontes de Rocha 

Levando em consideração que a presente solicitação de Licença Prévia se trata da ampliação 

de um empreendimento minerário que já se encontra em operação, foi possível a medição dos níveis de 

pressão acústica e velocidade resultante de vibração de partícula gerados pelos desmontes de rocha 

durante uma detonação. 

Dessa maneira, no presente capítulo, não se apresenta um “Estudo de Previsão”, mas sim, os 

resultados dos parâmetros avaliados in-loco. 

Na data das medições (04 de abril de 2019), se realizou três detonações, dimensionadas pelo 

plano de fogo detalhado no anexo II. As detonações ocorreram por meio de três desmontes, conforme a 

tabela que se segue: 

Quadro 35 – Relação de carga por espera / razão de carregamento 

Desmonte Nomeação do ponto Carga por espera 
(kg / espera) 

Razão de carregamento 
(kg / m³ “in situ”) 

Desmonte 1 Branco do Arenito 25,0 0,271 

Desmonte 2 Barranco do Resseco 24,6 0,267 

Desmonte 3 Sucupira Refratário 40,8 0,59 

Fonte: Adaptado do Relatório de Monitoramento de Vibração e Sobrepressão Acústica (2019). 

Os pontos onde ocorreram os desmontes, assim como os levantamentos das vibrações e 

sobrepressão acústica advindas das detonações, foram definidos conforme o anexo XVII. 

O tempo de gravação dos eventos e os níveis de disparo tanto de vibração quanto de 

sobrepressão acústica são ajustados de acordo com cada caso, pois dependem de fatores externos. O 

equipamento n° 2259 (P01) foi ajustado para disparar com 1,016 mm/s, ou 110 dB, pois estava próximo 
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à estrada por onde há deslocamento de caminhões carregados de modo que níveis de disparo menores 

provocariam o seu disparo contínuo.  

Os equipamentos dos pontos dois (n° 2260) e três (n°1697), foram ajustados para disparar com 

0,508 mm/s, ou 110 dB. O tempo de gravação foi ajustado em 4,0 segundos baseados no tempo do plano 

de fogo e distância de monitoramento. 

Com base na metodologia aplicada, se obteve os seguintes resultados: 

Ponto 01 

A área de amostragem denominada P01 encontra-se próximo à portaria do empreendimento. É 

uma área predominantemente industrial, situada próximo a principal via de acesso à Mineração Longa 

Vida e a outros empreendimentos minerários e industriais locais. 

O primeiro ponto de monitoramento resultou em vibrações muito abaixo do limite definido pela 

Norma Técnica CETESB D7.013, que fixa um limite aceitável de VR – Velocidade Resultante de Vibração 

de Partícula de igual a 4,2 mm/s. 

O maior valor foi obtido durante a segunda detonação (D02), situada a 421 metros do ponto de 

medição, que obteve uma VR igual a 2,159 mm/s. 

A primeira detonação (D01) não atingiu níveis de vibração e partículas o suficiente para acionar 

o disparo do equipamento, de maneira que a VR foi inferior a 1,016 mm/s. 
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Gráfico  20 – Resultado de VR – Ponto 01 

 
Fonte: Chiavini & Santos 

Quadro 36 – Resultados de Vibração e Sobrepressão Acústica – P01 

Desmonte 1 - Branco do Arenito     -    16:13h 

Componente 
Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial < 1,016           

Vertical < 1,016           

Transversal < 1,016           

Soma             

Acústica < 110 dB   
  

Distância 687 m 

Desmonte 2 - Barranco do Resseco     -    17:04h 

Componente 
Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial 1,524 8,9 0,01325 30,1 0,041 5 

Vertical 1,27 7,3 0,01325 24,4 0,027 6 

Transversal 2,032 4,2 0,01325 15,1 0,077 4 

Soma 2,159   0,01623   0,077   

Acústica 116 dB 9,4 
  

Distância 507 m 
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Desmonte 3 - Sucupira Refratário     -    16:45h 

Componente 
Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial 1,016 6,7 0,01325 256 0,025 4,3 

Vertical 0,635 8 0,01325 256 0,026 4,3 

Transversal 1,016 7,8 0,00663 256 0,032 3,2 

Soma 1,143   0,01988   0,032   

Acústica 114 dB 28,4 
  

Distância 421 m 

Fonte: Adaptado do Relatório de Monitoramento de Vibração e Sobrepressão Acústica (2019). 

Ponto 02 

O segundo ponto, localizado imediatamente após às margens da propriedade pertencente à 

Mineração Longa Vida, é caracterizado como uma área predominantemente industrial, pertencente a uma 

indústria fabricante de argamassas e ligas voltadas ao mercado da construção civil. 

O ponto de monitoramento 02 resultou em valores acima do limite definido pela Norma Técnica 

CETESB D7.013 durante a segunda e terceira detonações (D02 e D03), que fixa um limite aceitável de 

VR – Velocidade Resultante de Vibração de Partícula de igual a 4,2 mm/s. 

O maior valor foi obtido durante a segunda detonação (D02), situada a 173 metros do ponto de 

medição, que obteve uma VR igual a 5,842 mm/s. 

A primeira detonação (D01) apresentou o menor nível de vibrações e pressão acústica, 

resultando em uma VR de 1,016 mm/s. 
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Gráfico  21 – Resultado de VR – Ponto 02 

 
Fonte: Chiavini & Santos 

Quadro 37 – Resultados de Vibração e Sobrepressão Acústica – P02 

Desmonte 1 - Branco do Arenito     -    16:13h 

Componente 
Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial 0,635 12,8 0,00663 256 0,014 6,5 

Vertical 0,381 13,4 0,00663 7,2 0,006 5,5 

Transversal 0,889 8,6 0,01325 42,7 0,011 9,3 

Soma 1,016  0,01481  0,015  

Acústica 116 dB 14,6 
  

Distância 326 m 

Desmonte 2 - Barranco do Resseco     -    17:04h 

Componente 
Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial 5,461 8 0,0265 12,2 0,141 4,9 

Vertical 2,54 5,9 0,01988 19 0,06 5,5 

Transversal 3,429 5,3 0,01988 16,5 0,083 4,7 

Soma 5,842  0,03378  0,142  

Acústica 119 dB 7,6   

1,016

5,842

4,445

4,2

0

1
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4
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D01 D02 D03
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Distância 173 m 

Desmonte 3 - Sucupira Refratário     -    16:45h 

Componente 
Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial 3,81 11,9 0,04638 26,9 0,063 9,8 

Vertical 2,667 8,1 0,03975 34,1 0,039 5,8 

Transversal 4,064 9,1 0,04638 24,4 0,093 6,9 

Soma 4,445   0,06144   0,095   

Acústica 122 dB 11,6 
  

Distância 216 m 

Fonte: Adaptado do Relatório de Monitoramento de Vibração e Sobrepressão Acústica (2019). 

É importante ressaltar que, embora os resultados de VR obtidos durante a detonação 02 e 03 

ultrapasse o limite definido pela Norma Técnica CETESB D7.013, levando em consideração a 

proximidade entre o ponto de monitoramento e outros empreendimentos industriais, pode-se inferir que 

tais valores podem ter sofrido interferência da produção industrial de empreendimentos vizinhos. 

De acordo com o Relatório Técnico apresentado pelo engenheiro de minas Aureo Yogi, 

responsável pelas medições, o mesmo ponto onde se obteve os valores de medições durante as 

detonações, atingiu um valor de VR de 7,874 mm/s. O registro foi feito em um período onde não houve 

detonação na Mineração Longa Vida. 

De acordo com o Relatório de Monitoramento de Vibração e Sobrepressão Acústica (anexo XVI), 

tal valor se deve à operação de moinhos de martelo e ensacadeiras automatizadas, pertencentes a um 

empreendimento vizinho à Mineração Longa Vida. 

Ponto 03 

Assemelhando-se aos resultados obtidos no primeiro ponto de monitoramento, O ponto P03 

registrou vibrações muito abaixo do limite definido pela Norma Técnica CETESB D7.013. Dentre os 

pontos amostrados, o P03 foi o que apresentou os menores valores de vibrações. 
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O maior valor foi obtido durante a segunda detonação (D02), situada a 712 metros do ponto de 

medição, que obteve uma VR de 0,635 mm/s, considerada quase imperceptível, levando em conta os 

ruídos. 

A primeira e terceira detonações (D01 e D03) não atingiram níveis de vibração de partículas o 

suficiente para acionar o disparo do equipamento, de maneira que a VR foi inferior a 0,508 mm/s. 

Gráfico  22 – Resultado de VR – Ponto 03 

 

Fonte: Chiavini & Santos 

Quadro 38 – Resultados de Vibração e Sobrepressão Acústica – P03 

Desmonte 1 - Branco do Arenito     -    16:13h 

Componente Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial < 0,508           

Vertical < 0,508           

Transversal < 0,508           

Soma             

Acústica < 110 dB   
  

Distância 654 m 

Desmonte 2 - Barranco do Resseco     -    17:04h 

Componente Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

<0,508 0,635 <0,508
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(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial 0,508 5,3 0,00663 256 0,015 4,9 

Vertical 0,254 0 0,00663 512 0,006 4,5 

Transversal 0,254 0 0,00663 20,5 0,01 4,3 

Soma 0,635   0,01148   0,016   

Acústica 100 dB 0 
  

Distância 712 m 

Desmonte 3 - Sucupira Refratário     -    16:45h 

Componente Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

(mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial < 0,508           

Vertical < 0,508           

Transversal < 0,508           

Soma             

Acústica < 110 dB   
  

Distância 880 m 

Fonte: Adaptado do Relatório de Monitoramento de Vibração e Sobrepressão Acústica (2019). 

Com base nos resultados apresentados pelo relatório de Monitoramento de Vibração e 

Sobrepressão Acústica, pode-se inferir que, embora alguns pontos tenham apresentado valores acima 

do disposto na Norma Técnica CETESB D7.013, os impactos limitaram-se à área do empreendimento 

sem comprometer as áreas de segurança do empreendimento.  

Vale ressaltar que, no ponto mais sensível do monitoramento, junto à Escola Municipal Profª 

Heidi Braatz Antunes de Moura, que concentra o maior número de pessoas (crianças) por longo período 

de tempo, os sismógrafos quase não foram capazes de captar os desmontes. Ou seja, os resultados 

ficaram muito próximos das atividades cotidianas da escola. 

Por fim, o relatório emitido pelo engenheiro de minas conclui-se Aureo Yogi, conclui que os 

impactos gerados pelo desmonte de rocha com uso de explosivo pela Mineração Longa Vida, encontram-

se em níveis aceitáveis, sem causar danos ao entorno do empreendimento, apresentando um nível de 

incômodo aceitável durante as medições. 
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9.9 Áreas Contaminadas 

A Resolução CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente número 420 de 28 de dezembro 

de 2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por 

essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas, em seu artigo sexto, inciso V, define 

contaminação como a presença de substância(s) química(s) no ar, água ou solo, decorrentes de 

atividades antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a utilização desse recurso ambiental para os 

usos atual ou pretendido, definidas com base em avaliação de risco à saúde humana, assim como aos 

bens a proteger, em cenário de exposição padronizado ou específico. 

Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há 

comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer substâncias ou 

resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de 

forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Nessa área, os poluentes ou contaminantes podem 

concentrar-se em subsuperfície nos diferentes compartimentos do ambiente, como por exemplo no solo, 

nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas 

ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além de poderem concentrar-se nas paredes, 

nos pisos e nas estruturas de construções (CETESB, 2018). 

Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, propagando-se 

por diferentes vias, como o ar, o próprio solo, as águas subterrâneas e superficiais, alterando suas 

características naturais de qualidade e determinando impactos negativos e/ou riscos sobre os bens a 

proteger, localizados na própria área ou em seus arredores (CETESB, 2018). 

A Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007, que dispõe sobre o 

procedimento para gerenciamento de áreas contaminadas, traz ainda a definição de área contaminada 

como: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, na qual após avaliação de risco, foram 

observadas quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar 

danos à saúde humana. 
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A mesma legislação esclarece que, a critério da CETESB, uma área poderá ser considerada 

contaminada sem a obrigatoriedade de realização de avaliação de risco à saúde humana quando existir 

um bem de relevante interesse ambiental a ser protegido. 

As possíveis áreas contaminadas são levantadas conforme a Resolução SMA nº 10, de 08 de 

fevereiro de 2017, que dispõe sobre a definição das atividades potencialmente geradoras de áreas 

contaminadas.  

 Avaliação da Existência de Possíveis Áreas Contaminadas 

A etapa de avaliação preliminar tem como objetivo principal constatar evidências, indícios ou 

fatos que permitam suspeitar da existência de contaminação na área sob avaliação, por meio do 

levantamento de informações disponíveis sobre o uso atual e pretérito da área. 

Para a avaliação preliminar, foi estabelecido que o levantamento das possíveis áreas 

contaminadas ocorrerá dentro dos limites da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 

Para o levantamento, foram utilizadas as documentações disponíveis sobre a área, histórico de 

ocupação da área, levantamento aerofotogramétrico, informações coletadas em inspeções de 

reconhecimento, bem como informações obtidas junto aos funcionários da Mineração Longa Vida. 

A Área de Influência Direta (AID) encontra-se inserida em quase a sua totalidade no município 

de Nova Campina / SP, pegando uma pequena porção do município de Itapeva / SP. 
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Figura 106 – Identificação da Área de Avaliação das Possíveis Áreas Contaminadas  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Após a definição da abrangência da avaliação, confrontou-se os limites estabelecidos (AID) com 

a Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo, disponibilizado pela CETESB, 

sendo a última atualização a de dezembro de 2017, afim de averiguar se a área em estudo possui histórico 

de Áreas Contaminadas ou em Reabilitação, constatando que a Área de Influência Direta não possui 

histórico de áreas contaminadas ou em reabilitação, conforme evidenciado na figura a seguir: 
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Figura 107 – Confrontação da Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas com a Área de Influência Direta. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Á área em avaliação, caracterizada pela Área de Influência Direta é composta basicamente pela 

zona urbana do município de Nova Campina, áreas de lavra, estruturas de apoio a atividade de mineração 

(beneficiamento, escritórios, banheiros), pastagem, plantações de pinus e eucalipto e diversos 

fragmentos de vegetação nativa. 

O levantamento das possíveis áreas contaminadas foi realizado a partir da interpretação de fotos 

áreas, caminhamento da área e entrevista com a comunidade local, delimitando assim as áreas a serem 

investigadas.  
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Figura 108 – Identificação das Possíveis Áreas Contaminadas da Área de Influência Direta. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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As áreas selecionadas para investigação foram levantadas conforme a Relação de Atividades 

Potencialmente Geradoras de Áreas Contaminadas.  

Foram delimitas dez áreas, estas pertencem a infraestruturas de mineradoras, complexo 

industrial, áreas de lavra, posto de combustível, lixão, piscinão (barragem hídrica) e bairro.  

As principais atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas identificadas nas 

áreas evidenciadas são: 

 Extração de minerais não-metálicos; 

 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; 

 Esgoto e atividades relacionadas; 

 Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais; 

 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. 

A seguir descreveremos as possíveis áreas contaminadas: 

 Área 1 e Área 2: A delimitação destas áreas abrangem as estruturas administrativas, 

abastecimento, armazenamento de resíduo, residencial, beneficiamento e pátio de 

estocagem, pertencentes ao empreendimento minerário da Mineração Longa Vida. 

A extração do bem mineral em questão não se caracteriza como atividade potencialmente 

geradora de áreas contaminadas, uma vez que o bem mineral a ser explotado é o filito.   

Os esgotos sanitários da residência, da sede administrativa e do beneficiamento da Mineração 

Longa Vida são compostos por fossas sépticas, estas passam periodicamente por manutenção do 

sistema de coleta, tratamento e destinação final dos esgotos sanitários, mantendo em condições 

adequadas de eficiência e operação.  

Nem todos os resíduos necessitam ser armazenados, podendo ser encaminhados diretamente 

do seu acondicionamento para a destinação final, os que necessitam de armazenamento são dispostos 

em locais devidamente impermeabilizados, até que os mesmos sejam coletados por empresas 
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terceirizadas responsáveis pela destinação dos materiais, estas são licenciadas e estão aptas a realizar 

a destinação dos resíduos sob sua responsabilidade. 

O Sistema de armazenamento, abastecimento, carga e descarga de combustíveis, estão em 

conformidade com as NBRs da ABNT. 

Ressalta-se que estas estruturas são devidamente licenciadas junto a CETESB, estando 

passiveis de fiscalização da mesma. 

 Área 3 e Área 4: A delimitação destas áreas abrangem as áreas de lavra de titularidade 

da empresa Jose Reinaldo Martins Fontes Junior e o complexo industrial da Silicate 

Industria e Comércio Eireli.  

A extração do bem mineral em questão não se caracteriza como atividade potencialmente 

geradora de áreas contaminadas, uma vez que o bem mineral a ser explotado é o filito. 

Segundo informações obtidas em campo, ambos os empreendimentos possuem medidas de 

controle, afim de evitar a contaminação do solo, seja ela por efluentes sanitários, descarte de resíduos 

e/ou armazenamento de combustível. Estes empreendimentos estão devidamente licenciados pela 

CETESB, ficando a cargo desta a fiscalização.  

 Área 5: A delimitação desta área abrange uma área de lavra paralisada.  

A extração do bem mineral em questão não se caracteriza como atividade potencialmente 

geradora de áreas contaminadas, uma vez que o bem mineral a ser explotado é o filito.   

Não há indicio histórico de que a área em analise fora contaminada outrora, por suas operações 

de lavra. Caso haja a reativação do empreendimento, o mesmo deverá obter junto a CETESB a licença 

de operação, esta que por sua vez exigirá as medidas de controle para certificar-se que a mesma não irá 

contaminar a região após a reativação do empreendimento.  

 Área 6: A delimitação desta área abrange uma área de lavra e planta de beneficiamento, 

ambas da empresa Calcário Taguaí Ltda. 
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A extração do bem mineral em questão não se caracteriza como atividade potencialmente 

geradora de áreas contaminadas, uma vez que o bem mineral a ser explotado é o calcário.   

Não há indicio histórico de que a área em analise fora contaminada outrora, por suas operações 

de lavra. Caso haja a reativação do empreendimento, o mesmo deverá obter junto a CETESB a licença 

de operação, esta que por sua vez exigirá as medidas de controle para certificar-se que a mesma não irá 

contaminar a região após a reativação do empreendimento.  

 Área 7: A delimitação desta área corresponde a estrutura do Auto Posto Nova Campina 

Eireli. 

Segundo informações obtidas em campo, o posto foi reativado em meados de 2018. O posto 

possui licença de operação emitida pela CETESB. 

 Área 8: A delimitação desta área corresponde a área do lixão. 

Segundo o histórico da área não há indícios de que a mesma seja contaminada, porém não 

foram obtidas informações quanto ao licenciamento da área e se há medidas que previnam a 

contaminação por meio do chorume produzido pela decomposição do lixo existente no local. 

 Área 9: A delimitação desta área corresponde a área do piscinão (nome popular) 

O piscinão foi construído com o intuito de evitar enchentes, porém ao realizar vistoria na área 

em questão foi identificada a possibilidade de ocorrências de lançamento de esgoto na mesma.  

A área foi descartada como possível área contaminada após a realização de ensaios 

laboratoriais, afim de determinar a qualidade da água contida no piscinão (Resultado contido e discutido 

no capítulo de Qualidade de Recursos Hídricos Superficiais). 

 Área10: A delimitação desta área corresponde a área do Bairro Longa Vida II. 

Nas primeiras campanhas de campo realizadas na área, observou-se uma água escorrendo 

lateralmente ao bairro, sugerindo que a área e em seu entorno fosse contaminado, porém nas campanhas 

Página: 386



  

 

 

   

  

Página 298 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

subsequentes não foram constatadas novas ocorrências e em consulta a secretaria de obras do município 

fomos informados de que os bairros que não possuem rede de esgoto utilizam de fossa séptica. 

 Considerações 

O levantamento realizado baseou-se no entorno do empreendimento da Mineração Longa Vida.  

As informações obtidas no levantamento permiti concluir que no interior da Área de Influência 

Direta (AID), possui atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas, porém as que se 

encontram em atividade estão licenciadas pela CETESB, passando por fiscalização constante do órgão.  

Ressalta-se que o empreendimento minerário da Mineração Longa Vida conta para as 

manutenções preventivas dos equipamentos com uma área impermeabilizada com canaletas que 

conduzirá os óleos e graxas até a caixa separadora de água e óleo (SAO). As manutenções de grande 

porte são realizadas em oficinas terceirizadas.  

O abastecimento é realizado por meio de Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustível, 

provido de dispositivo de contenção com capacidade de receber e guardar eventuais derrames, estanque 

e impermeável, de modo a evitar a sua liberação ao meio ambiente, dotada de canaletas interligadas ao 

SAO (Sistema Separador de Água e Óleo).  

Os banheiros são compostos por fossas sépticas, estas passam periodicamente por 

manutenção do sistema de coleta, tratamento e destinação final dos esgotos sanitários, mantendo em 

condições adequadas de eficiência e operação. Os equipamentos de carregamento, transporte e apoio 

passam por manutenções periódicas.  

As medidas de controle utilizadas pela Mineração Longa Vida garantem que ao exercer as 

atividades enquadradas na Resolução SMA Nº 10, de 08 de fevereiro de 2017, não estará contaminando 

a área do empreendimento.  
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 DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO 

10.1 Descrição Regional 

Com base na resolução SMA n° 7 de 2017, o município de Nova Campina apresenta 37,8% de 

cobertura vegetal nativa, essa porcentagem corresponde a 14.580 ha. Segundo dados fornecidos pelo 

DATAGEO, o software de Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo, a 

vegetação presente no município é formada por dois biomas: Mata Atlântica e Cerrado (Savana).  

Com base na composição original dos biomas, a Savana paulista ocupava no início do século 

XIX, cerca de 18% da superfície do estado e atualmente está constituído apenas por fragmentos de 

vegetação representados por áreas disjuntas (COUTINHO, 2002). Menos de 10% desses fragmentos se 

encontram protegidos na forma de unidades de conservação estaduais (COUTINHO, 2002). 

Já o bioma Mata Atlântica, esteve presente ao longo de toda costa brasileira, adentrando em 

alguns países da América do Sul, como Paraguai e Argentina (GALINDO-LEAL e CÂMARA, 2003). Dados 

atuais indicam que, restam cerca de 7,3% de sua cobertura florestal original, na qual foi identificada como 

a quinta área mais ameaçada e rica em espécies endêmicas do mundo (GALINDO-LEAL e CÂMARA, 

2003). A sua área atual encontra-se altamente reduzida e fragmentada com seus remanescentes 

florestais localizados, principalmente em áreas de difícil acesso (IBAMA, 2011).  

Historicamente, ambos os biomas sofreram interferências antrópicas, de acordo com Duboc et 

al., (2007) o uso desordenado do solo no Bioma Cerrado teve seu prelúdio com a construção de Brasília 

e atualmente sofre com diversas interferências antrópicas, que acarretam em impactos ambientais e 

sociais, como mudanças nas paisagens, e nos modos de vida das populações tradicionais.  

De acordo com o IBAMA (20011) a exploração da Mata Atlântica começa com a chegada dos 

portugueses ao Brasil, cujo o principal interesse era a exploração do pau-brasil. O processo de 

desmatamento prosseguiu durante os ciclos da cana-de-açúcar, do ouro, da produção de carvão vegetal, 

da extração de madeira, da plantação de cafezais e pastagens, da produção de papel e celulose, do 

estabelecimento de assentamentos de colonos, da construção de rodovias e barragens, e de um amplo 
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e intensivo processo de urbanização, com o surgimento das maiores capitais do país, como São Paulo, 

Rio de Janeiro, e de diversos povoados e cidades menores (IBAMA, 2011). 

 Caracterização da Cobertura Vegetal  

A fitofisionomia predominante no município de Nova Campina é Floresta Ombrófila Mista (Mata 

Atlântica), considerada intermediária na composição da paisagem e marcada por zona de transição 

(ecótono) entre Savana (Cerrado) e Floresta Ombrófila Mista (Mata Atlântica) (Figura 109). 

A Floresta Ombrófila Mista, que compõe a maior parte do município de Nova Campina, possui 

remanescentes florestais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas 

Gerais (INOUE et al.,1984). Segundo Nascimento et al. (2001) essa paisagem se encontra bastante 

fragmentada, com escassos remanescentes que representam uma amostra adequada desse tipo de 

vegetação.  

A paisagem ao redor do empreendimento é marcada por zona de transição (ecótono) entre 

Savana (Cerrado) e Floresta Ombrófila Mista. Dados provenientes do laudo de vegetação, que ocorreu 

na área de influência direta (AID) e na área diretamente afetada (ADA), indicou a presença de fragmentos 

secundários de Mata Atlântica em diferentes estágios de regeneração (inicial e médio), áreas destinadas 

a silvicultura, áreas de pastagem e monoculturas. 
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Figura 109 – Mapa com a delimitação do município de Nova Campina, e as fitofisionomias presentes 
na região. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 
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 Caracterização Regional da Fauna  

A lista de espécies da herpetofauna, avifauna e mastofauna de ocorrência local, foi obtida com 

base em levantamentos secundários disponíveis e, principalmente, no levantamento de dados primários 

em campo, por meio de duas campanhas, com duração de 10 dias cada. Sendo uma campanha realizada 

no período chuvoso e outra campanha realizada no período seco. As amostragens ocorreram nas áreas 

diretamente afetadas (ADA) e nas áreas de influência direta (AID).  

Considerando os levantamentos primários, foram detectadas 141 espécies, sendo 22 anfíbios, 7 

répteis, 103 aves e 9 mamíferos. Foi possível também o registro de animais endêmicos da Mata Atlântica, 

ao total foram 28 espécies, sendo 8 da herpetofauna, 18 de aves e duas de mamíferos.  

De acordo com o Decreto Estadual n° 63.853 de 27 de novembro de 2018, apenas a espécie 

Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco) apresentou status de ameaçada, sendo considerada como 

uma espécie vulnerável. 

As listas completas referentes aos dados secundários das espécies de provável ocorrência na 

região, bem como os dados primário registrados in loco, são disponibilizados detalhadamente no capítulo 

10.4, destinado ao diagnóstico faunístico. 

A tabelas a seguir, evidenciam as principais espécies com potencial de ocorrência na área do 

empreendimento, considerando os grupos: herpetofauna, avifauna e mastofauna. 

Quadro 39 – Espécies da herpetofauna de provável ocorrência 

HERPETOFAUNA 

Nome Científico Nome Popular 

Adenomera marmorata rãzinha-do-folhiço 

Aplastodiscus leucopygius perereca-verde  

Boana bischoffi* perereca  

Boana faber* sapo-ferreiro 

Bokermannohyla hylax* perereca 

Bokermannohyla sp.  perereca 

Bothrops jararaca jararaca 

Página: 391



  

 

 

   

  

Página 303 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

HERPETOFAUNA 

Nome Científico Nome Popular 

Bothrops jararacussu jararacuçu 

Colobodactylus taunayi lagartinho-do-folhiço 

Crossodactylus caramaschii* rãzinha-do-riacho 

Dendropsophus minutus  pererequinha-do-brejo 

Enyalius iheringi* camaleão 

Enyalius perditus  camaleão 

Haddadus binotatus* rã-do-folhiço 

Hylodes sp.  rãzinha-do-riacho 

Ischnocnema aff. guentheri rãzinha-do-folhiço 

Ischnocnema parva*  rãzinha-do-folhiço 

Leptodactylus fuscus rã-assobiadora 

Leptodactylus notoaktites rã-gota-d'água 

Leptodactylus sp. rã 

Oxyrhopus guibei falsa-coral 

Phyllomedusa tetraploidea perereca 

Physalaemus cuvieri rã-cachorro 

Physalaemus maculiventris rã 

Rhinella icterica  sapo-cururu 

Rhinella ornata* sapo-cururuzinho 

Salvator merianae  teiú 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro 

Scinax perereca perereca 

¹ Espécie ameaçada com base na lista estadual (ALESP, 2018). 
* Espécie endêmica da Mata Atlântica. 

Fonte: Chavini & Santos, 2019.  

Quadro 40 – Espécies da avifauna de provável ocorrência 

AVIFAUNA 

Nome Científico Nome Popular 

Aramides saracura* saracura-do-mato 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 
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AVIFAUNA 

Nome Científico Nome Popular 

Baryphthengus ruficapillus* juruva 

Basileuterus culicivorus pula-pula 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta 

Camptostoma obsoletum risadinha 

Caracara plancus caracará 

Cariama cristata seriema 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha 

Chiroxiphia caudata* tangará-dançarino 

Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho 

Chrysomus ruficapillus garibaldi 

Coereba flaveola cambacica 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 

Columba livia pombo-doméstico 

Columbina squammata fogo-apagou 

Columbina talpacoti rolinha 

Conopophaga lineata* chupa-dente 

Coragyps atratus urubu 

Cranioleuca obsoleta* arredio-oliváceo 

Crotophaga ani anu-preto 

Cyclarhis gujanensis pitiguari 

Dacnis cayana saí-azul 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela 

Empidonomus varius peitica 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 

Euphonia chlorotica fim-fim 
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AVIFAUNA 

Nome Científico Nome Popular 

Falco sparverius quiriquiri 

Fluvicola nengeta lavadeira mascarada 

Furnarius rufus joão-de-barro 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco 

Guira guira anu-branco 

Habia rubica* tiê-de-bando 

Harpagus diodon gavião-bombachinha 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 

Ictinia plumbea sovi 

Lanio cucullatus tico-tico-rei 

Leptotila sp. juriti 

Lochmias nematura joão-porca 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 

Malacoptila striata* barbudo-rajado 

Mimus saturninus sabiá-do-campo 

Molothrus bonariensis vira-bosta 

Myiarchus ferox maria-cavaleira 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

Pachyramphus castaneus caneleiro 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto 

Parula pitiayumi mariquita 

Passer domesticus pardal 

Patagioenas cayennensis pomba-galega 

Patagioenas picazuro pombão 

Penelope obscura jacuguaçu 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia 
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AVIFAUNA 

Nome Científico Nome Popular 

Piaya cayana alma-de-gato 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 

Platyrinchus mystaceus patinho 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa 

Pyriglena leucoptera* papa-taoca-do-sul 

Ramphastos dicolorus* tucano-de-bico-verde 

Ramphastos toco tucanuçu 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 

Saltator fuliginosus* bico-de-pimenta 

Saltator similis trinca-ferro 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno 

Sicalis flaveola canário-da-terra 

Sirystes sibilator gritador 

Spizaetus tyrannus¹ gavião-pega-macaco¹ 

Sporophila caerulescens coleirinho 

Sporophila lineola bigodinho 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca 

Synallaxis ruficapilla* pichororé 

Tachyphonus coronatus* tiê-preto 

Tangara cayana saíra-amarela 

Tangara desmaresti* saíra-lagarta 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento 

Tangara seledon* saira sete cores 

Thalurania glaucopis* beija-flor-de-fronte-violeta 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 

Theristicus caudatus curicaca 

Troglodytes musculus corruíra 
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AVIFAUNA 

Nome Científico Nome Popular 

Trogon surrucura* surucuá-variado 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 

Turdus leucomelas sabiá-barranco 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 

Tyrannus melancholicus suiriri 

Tyrannus savana tesourinha 

Tyto alba coruja-da-igreja 

Vanellus chilensis quero-quero 

Vireo olivaceus juruviara 

Volatinia jacarina tiziu 

Xiphorhynchus fuscus* arapaçu-rajado 

Xolmis velatus noivinha-branca 

Zenaida auriculata pomba-de-bando 

Zonotrichia capensis tico-tico 

¹ Espécie ameaçada com base na lista estadual (ALESP, 2018). 
* Espécie endêmica da Mata Atlântica. 

Fonte: Chavini & Santos, 2019.  

Quadro 41 – Espécies da mastofauna de provável ocorrência 

MASTOFAUNA 

Nome Científico Nome Popular 

Canis lupus familiaris cão doméstico 

Dasypu sp. tatu 

Didelphis albiventris gambá 

Didelphis aurita gambá 

Juliomys pictipes rato-do-chão 

Nausa nasua  quati 

Oligoryzomys sp.* rato 

Philander frenatus* cuíca-de-quatro-olhos 

Sylvilagus brasiliensis tepeti 

¹ Espécie ameaçada com base na lista estadual (ALESP, 2018). 
* Espécie endêmica da Mata Atlântica. 

Fonte: Chavini & Santos, 2019. 
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10.2 Áreas Protegidas 

Áreas protegidas são definidas por Pasquis (2009) como áreas com a finalidade de promover a 

conservação da biodiversidade in situ.  

Complementando o conceito de Pasquis, o MMA – Ministério do Meio Ambiente (2006) afirma 

que, antes de mais nada, as áreas protegidas desempenham um importante papel para a conservação 

da diversidade biológica e de serviços ambientais vitais à promoção da sustentabilidade. 

Tais serviços são imprescindíveis para assegurar a qualidade dos recursos naturais e garantir a 

manutenção dos serviços ecológicos, indispensáveis para o equilíbrio ecossistêmicos e qualidade de vida 

para a população (MMA, 2006). 

Tendo em vista a importância biótica e socioambiental das áreas protegidas, foi criado em 2006, 

através do Decreto nº 5.758, o PNAP – Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que tem por 

objetivo nortear a criação, homologação ou ampliação de áreas protegidas como: Unidades de 

Conservação em âmbito federal estadual e municipal, terras indígenas, áreas quilombolas, corredores 

ecológicos, mosaicos florestais, estações ecológicas, monumentos naturais, reservas biológicas, áreas 

de proteção ambiental (APA), floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento 

sustentável, reserva particular do patrimônio natural (RPPN), entre outras áreas. 

Segundo o MMA (2017) até o ano da publicação da informação, o Brasil contava com um 

montante de cerca de 282 mil hectares de áreas protegidas, considerando apenas os territórios sob 

responsabilidade federal, desconsiderando as áreas de competência estadual, municipais e áreas 

particulares, como RPPNs. 

O Estado de São Paulo, por sua vez, possui mais de 53 mil hectares de áreas protegidas 

administradas pelo Instituto Florestal. As áreas abrangem 10 Estações Ecológicas, 1 Parque Estadual, 

18 Estações Experimentais, 2 Viveiros Florestais, 2 Hortos Florestais e 14 Florestas Estaduais, além de 

apoiar a gestão da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (Programa MaB-

UNESCO). 
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 Unidades de Conservação 

A Lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2.000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e IV da 

Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e dá outras 

providências, define unidade de conservação por meio do seu art. 2º, inciso I, como: espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

Com base no art. 7º da Lei em questão, as Unidades de Conservação (UC) são divididas em 

dois grupos distintos. O primeiro (art. 8º), abrange as Unidade de Proteção Integral, que se subdividem 

em: Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. 

O segundo grupo (art. 14), contemplando as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que são 

representadas pelas seguintes categorias: Área de proteção ambiental, área de relevante interesse 

ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento 

sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Cada tipo de Unidade de Conservação possui 

características próprias e níveis de prioridade para conservação ou integridade fixados referente às 

características físicas e biológicas de cada UC. 

Para as Unidades de Conservação de uso sustentável, as atividades permitidas no âmbito das 

UCs são regulamentadas de acordo com o Plano de Manejo da Unidade de Conservação, variando de 

acordo com a legislação vigente específica de cada unidade, bem como, as peculiaridades de cada local. 

10.2.1.1  Avaliação da Interferência da Mineração Longa Vida em Unidades de 

Conservação  

De acordo com o art. 9º do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Estação Ecológica 

tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. O mesmo artigo, 

faz as seguintes afirmações através de seus parágrafos e incisos: 

“§ 1º A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 
em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  
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§ 2º É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que 
dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.  
§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da 
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas 
em regulamento.  
§ 4º Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: I - 
medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; II - manejo de espécies com o fim de 
preservar a diversidade biológica; III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades 
científicas; ”. 

Para fins de proteção da integridade das Unidades de Conservação, define-se ainda, de acordo 

com o art. 2º, inciso XVII do SNUC, a existência de zona de amortecimento, compreendidas como o 

entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

Segundo o art. 25 do SNUC, com exceção das Áreas de Preservação Permanente (APA) e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), todas as UCs devem possuir zona de amortecimento 

delimitada e, quando conveniente, corredores ecológicos estabelecidos. 

É de responsabilidade do órgão administrador da UC definir normas específicas regulamentando 

a ocupação do solo e uso dos recursos naturais nas zonas de amortecimento. A abrangência da zona de 

amortecimento da UC deverá ser definida no ato da criação da UC, ou ainda, posteriormente a este. 

Contudo, a partir de dados oriundos do Ministério do Meio Ambiente, pode-se afirmar que o 

empreendimento a ser licenciado dista cerca de 16 km da estação Ecológica de Itapeva, considerada a 

Unidade de conservação mais próxima ao empreendimento, conforme pode ser visto no anexo XVIII, e 

ainda, uma distância de aproximadamente 16 km da zona de amortecimento da respectiva UC (Figura 

111). Trata-se de uma unidade de proteção integral, denominada Estação Ecológica de Itapeva, 

dimensionada em 106,77 ha. A referida UC, situa-se no município de Itapeva/SP e foi estabelecida a 

partir do Decreto n.º 23.791 de 13 de agosto de 1985, tendo como coordenada média (SIRGAS2000): 

24°4’44,77” S / 49°4’32,28” O. Ressalta-se que há outras unidades de conservação na região do 

empreendimento em questão, a sudeste (APA Serra do Mar, PE Turístico do Alto do Ribeira, e PE 

Intervales) e contíguos entre si, com uma zona de amortecimento definida, e a nordeste (FLONA de 

Capão Bonito), sem uma zona de amortecimento definida, segundo o Instituto Florestal (órgão da 

Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais, da SMA de São Paulo). 
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Dessa forma, de acordo com as Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) nº 428/2010 e 473/2015, empreendimentos de considerável impacto ambiental a serem 

licenciados em áreas próximas a Unidades de Conservação que não possuem zonas de amortecimento 

especificadas, deverão solicitar prévia alteração dos órgãos gestores da UC caso o empreendimento se 

situe dentro do limite de 3 (três) mil metros dos limites da Unidade de Conservação. 

Em 27 de dezembro de 2018, o secretário de meio ambiente aprovou o Plano de Manejo da 

Estação Ecológica de Itapeva por meio da SMA-2000 o qual estabelece uma zona de amortecimento 

(Figura 110), onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade, e fomentar a correta utilização dos 

recursos naturais em sua área. 

 
Figura 110 – Planta de situação com ênfase à E.E. de Itapeva com sua respectiva zona de 
amortecimento. 
Fonte: Adaptado de Google Earth Pro (2019). 
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Figura 111 – Planta de localização, demonstrando a distância da UC mais próxima ao 
empreendimento em questão. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

10.2.1.2 Considerações finais 

Mediante o exposto, tendo como base a legislação vigente, assim como dados oficiais 

gerorreferenciados oriundos do Ministério do Meio Ambiente , pode-se afirmar que a Mineração Longa 

Vida não interferirá diretamente em Unidades de Conservação federais, estaduais ou municipais, levando 

em conta as UCs de proteção integral, bem como, de uso sustentável, e ainda, por distar-se a 

aproximadamente 16 km (em linha reta) da borda mais extrema da zona de amortecimento 

correspondente à Estação Ecológica de Itapeva (UC mais próxima), as atividades da Mineração Longa 

Vida não estão inseridas na zona de amortecimento desta Unidade de Conservação.  

No Mapa das Unidades de Conservação (anexo XVIII) é demonstrada a localização do 

empreendimento e a Unidade de Conservação mais próxima. 
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 Patrimônio Espeleológico Presente na AII. 

De acordo com informações do DataGeo (software de infraestrutura de dados espaciais 

ambientais do Estado de São Paulo), o empreendimento supracitado dista cerca de 2.000 m da cavidade 

natural mais próxima a ele. Tal cavidade é denominada como Gruta do Taquari Mirim, identificada pelas 

coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=715.758,78 N=7.328.818,05. 

A Gruta do Taquari Mirim, catalogada por Leda Zogbi no dia 30 de junho de 2014, possui litologia 

do tipo calcário e se encontra em situação de validação preliminar junto ao CECAV (Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Cavernas), sendo que, até o momento, não há uma caracterização 

espeleológica e bioespeleológica da cavidade. 

Outras nove cavidades são catalogadas na Área de Influência Indireta do empreendimento, 

sendo elas:  

 Gruta do Aldo 

A Gruta do Aldo foi identificada em 30 de junho de 2014 pela Redespeleo Brasil. Trata-se de 

uma cavidade abrangida pela litologia calcário e situada no município de Nova Campina, localizável pelas 

coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=720.593,89 N=7.332.455,57. 

Dados dos do CECAV e ICMBio não discorrem sobre seu detalhamento espeleológico ou 

bioespeleológico. 

 Gruta Casa de Pedra de Itapeva 

Distando aproximadamente 7 quilômetros da ADA do empreendimento, a Gruta Casa de Pedra 

de Itapeva foi catalogada pela Redespeleo Brasil no dia 30 de julho de 2014. Segundo o CECAV, a 

referida gruta se situa no município de Itapeva, sob as coordenadas UTM SIRGAS2000 22S 

E=720.775,94 N=7.333.309,42.  

A gruta está inserida na litologia arenito e não há registros de estudos espeleológicos 

apresentados à órgãos licenciadores ou ao CECAV. 
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 Fenda de Arenito 1 

Registrada junto ao CECAV em 30 de junho de 2014 pela Redespeleo Brasil, trata-se de uma 

cavidade subterrânea situada no município de Itapeva, identificada pelas coordenadas UTM 

SIRGAS2000 22S E=720.439,37 N=7.333.643,46.  

A cavidade está inserida na litologia arenito onde, até o momento, não foram realizados estudos 

com a finalidade de caracterização espeleológica ou bioespeleológica. 

A referida gruta dista aproximadamente 7 km da Área de Diretamente Afetada da Mineração 

Longa Vida. 

 Fenda de Arenito 2 

Registrada junto ao CECAV em 30 de junho de 2014 pela Redespeleo Brasil, a Fenda de Arenito 

2 é uma cavidade subterrânea situada no município de Itapeva, identificada pelas coordenadas UTM 

SIRGAS2000 22S E=720.428,34 N=7.333.588,24. 

Trata-se de uma cavidade inserida na litologia arenito onde, até o momento, não foram 

realizados estudos com a finalidade de caracterização espeleológica ou bioespeleológica. 

A referida gruta dista aproximadamente 7 km da Área de Diretamente Afetada da Mineração 

Longa Vida. 

 Abrigo 2, Abrigo 3, Abrigo nascente e Dolina 

Identificados pelas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=712.428,30 N=7.340.824,18; 

E=712.452,70 N=7.340.815,62; E=712.689,89 N=7.341.013,95 e E=712.722,17 N=7.340.940,35, 

respectivamente, os abrigos 2, 3, nascente e dolina, se situam em um complexo de cavidades no 

município de Itapeva, a cerca de 10,5 km da ADA do empreendimento.  

Ambos os abrigos foram cadastrados junto ao CECAV por Roberto de Camargo Penteado e não 

constam maiores informações quanto ao desenvolvimento dos abrigos ou características espeleológicas 

no banco de dados do CECAV. 
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 Toca do Conglomerado 

Nas proximidades dos abrigos citados acima, a toca do conglomerado é caracterizada como um 

abrigo sob rocha. 

Apresenta desenvolvimento de aproximadamente 3 m, com altura variável entre 0,4 m e 0,8 m. 

Conglomerado grosseiramente selecionado de fragmentos filíticos e areníticos, com cimento carbonático. 

Formação por entulhamento de material fragmentado na encosta. 

A Toca do Conglomerado se situa no município de Itapeva e pode ser referenciada pelas 

coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=712.556,84 N=7.341.133,48. 

O cadastro da cavidade junto ao CECAV, assim como sua descrição, foi realizado por Roberto 

de Camargo Penteado. 

As cavidades citadas são identificadas no anexo XIX. Tendo em vista a necessidade de se 

representar tanto as cavidades quanto a ADA do empreendimento, optou-se pelo agrupamento de 

cavidades muito próximas para representação em planta. Os agrupamentos seguem o disposto na tabela 

a seguir: 

Tabela: 17 –  Identificação das cavidades conforme ao anexo XIX. 

Localização Cavidade 

Cavidade "A" Gruta do Taquari Mirim 

Cavidade "B" Gruta do Aldo 

Cavidade "C" Gruta Casa de Pedra de 

Itapeva 

Grupo de cavidades "D" Fenda de Arenito 1 

Fenda de Arenito 2 

Grupo de cavidades "E" Abrigo 2 

Abrigo 3 

Abrigo nascente 

Dolina 

Toca do conglomerado 

Fonte: Chiavini & Santos, 2018. 
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 Terras Indígenas na AII 

 Takuari 

Segundo informações da FUNAI – Fundação Nacional do Índio, Takuari é considerada a região 

indígena mais próxima ao empreendimento. Trata-se de uma extensão territorial de 2190ha, situada no 

município de Eldorado-SP e com as coordenadas de referência UTM SIRGAS2000 22S E=782.315,18 

N=7.284.075,15. 

Takuari é uma reserva indígena pertencente ao grupo étnico Guaraní, regularizada e cadastrada 

no dia 26 de agosto de 2018. O território indígena dista aproximadamente 78 km dos limites da ADA do 

empreendimento, em linha reta, logo, pode-se inferir que a Mineração Longa Vida não irá interferir no 

território indígena. 

 Peguaoty 

Situada a cerca de 82 km do limite da Área Diretamente Afetada do empreendimento, Peguaoty 

é a segunda extensão indígena mais próxima ao empreendimento.  

O território ocupa uma área de 6230 ha entre os municípios de Sete Barras e Miracatu-SP, pode 

ser identificado pelas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=800.855,59 N=7.320.718,19. 

Habitada por uma população indígena considerada tradicional, atualmente a área apresenta o 

status delimitada, sendo necessário sua homologação e regularização junta à FUNAI – Fundação 

Nacional do Índio. 

Assim como a região indígena Takuari, Paguaoty também está fora dos limites de influência, 

mesmo que indiretos da Mineração Longa Vida. 

O detalhamento quanto à localização das terras indígenas é apresentado no Anexo XX. 
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 Estação Experimental 

Segundo o IF – Instituto Florestal do Estado de São Paulo, a Estação Experimental de Itapeva, 

situada entre os municípios de Itapeva e Itaberá, foi regulamentada pelo Decreto 7.692 de 17 de março 

de 1976 e possui uma área total de 1.827,61 ha. 

Inserida no bioma Mata Atlântica, a Estação Experimental de Itapeva é abrangida pela 

fitofisionomia Floresta Estacional Semidecidual, com a presença de espécies como Pau-jacaré, Angico, 

Goroucaia, Ipês, Canela, Araucárias. 

Sua topografia é considerada levemente ondulada e pode apresentar cavidades subterrâneas 

em toda sua extensão. Pode ser referenciada pelas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=693.225,11 

N=7.340.781,56. 

A referida estação não possui uma delimitação oficial apresentada por seu órgão administrador, 

no entanto, as coordenadas disponibilizadas pelo órgão revelam um ponto distando cerca de 18 

quilômetros das margens da Área de Influência Indireta do empreendimento.  

 Aeródromos 

 De acordo com a ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, considera-se como aeródromo, 

toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves, sendo obrigatório o cadastro de 

tais locais junto à referida Agência. 

 Aeródromo púbico 

Segundo dados da ANAC, o município de Itapeva possui um aeródromo público denominado 

Aeródromo de Itapeva, identificado pelas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=713.788,58 

N=7.239.852,51. 

Trata-se de uma pista de pouso e decolagem de aeronaves de pequeno porte com dimensões 

de 100 m de comprimento por 40 m de largura. A pista possui superfície pavimentada e resiliência de 

5.700 kg.  
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Embora tenha sido cadastrado para voos diurnos, atualmente, o aeródromo se encontra 

interditado pela Agência Nacional da Aviação Civil. 

A referida pista de decolagem dista cerca de 20 km da ADA do empreendimento e faz divisa 

com os limites da Área de Influência Indireta da Mineração Longa Vida, no entanto, não está inserido na 

AII. 

 Aeródromo privado 

Informações da ANAC revelam que o município de Itapeva possui dois aeródromos privados: 

- Aeródromo Fazenda esperança 

O aeródromo denominado Fazenda Esperança se situa no município de Itapeva sob as 

coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=723.439,33 N=7.358.711,21. 

A pista de pouso possui característica operacional diurna, com 700 m de extensão e 20 m de 

largura. A superfície é composta por terreno sem cobertura asfáltica ou de alvenaria. Sua resiliência é de 

5.600 kg. 

O Aeródromo Fazenda Esperança se encontra a cerca de 29 quilômetros do limite da ADA do 

empreendimento e aproximadamente 11 km da delimitação da AII, em linha reta. 

- Aeródromo Sítio São Jorge 

Situado a aproximadamente 3 km fora da Área de Influência Indireta da Mineração Longa Vida 

e a cerca de 20 quilômetros da ADA do empreendimento, o Aeródromo Sítio São Jorge possui uma pista 

de terra com extensão de 523 m e largura de 18 m. 

A pista, localizada pelas coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E=709.281,50 N=7.350.592,77, 

possui autorização para operação diurna e sua resiliência totaliza 5.000 kg. 

De acordo com a ANAC, o município de Nova Campina não apresenta nenhum aeródromo.  
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Tendo em vista a distância geográfica entre a Área Diretamente Afetada do empreendimento e 

os aeródromos mais próximos registrados, pode-se inferir que a mineração Longa Vida não irá interferir, 

mesmo que indiretamente sobre eles. 

A localização dos aeródromos, assim como a representação de suas distâncias referentes a 

ADA, é apresentada no anexo XXI. 

 Reservas Legais 

Com base nas informações do SICAR – Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, na Área 

de Influência Direta do empreendimento existem 167 reservas legais cadastradas (banco de dados 

atualizado em 10/04/2019), divididas entre propostas e averbadas, pertencentes a propriedades diversas, 

situadas na bacia do Taquari-mirim, que abrange os municípios de Itapeva e Nova Campina. 

A localização das Reservas Legais cadastradas incidentes na Área Diretamente Afetada do 

empreendimento pode ser verificada no anexo XXII. 

Ressalta-se que alguns dos cadastros classificados como “proposta” podem estar averbados 

em matrícula, como é o caso do sítio Olho D’Água (Mat. 17.594) onde se localiza o empreendimento, 

entretanto, o CAR ainda não foi analisado. 

10.3 Flora 

Com base na crescente valorização da terra e de sua cobertura vegetal, cada vez mais, se 

tornam necessários os Inventário Florestais, os quais permitem descrever a quantidade e a qualidade 

das espécies florestais ocorrentes e muitas das características do terreno. Ele é base para o manejo, 

para a conservação das florestas, para o planejamento regional e fundamenta a tomada de decisões 

estratégicas nos diversos níveis administrativos (VIBRANS et al., 2010). O Inventário Florestal é o 

primeiro passo para lançar a base de pesquisas referentes a recursos naturais e também para tomada 

de qualquer decisão relacionada ao uso da terra (HIGUCHI et al.,1982). 

De acordo com Silva et al. (1985), para fins de manejo, três tipos de inventário devem ser 

considerados: o inventário de reconhecimento, para uma avaliação global da floresta; o inventário pré-
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exploratório, para o conhecimento detalhado dos blocos de exploração anual; e o inventário florestal 

contínuo, para monitorar o desenvolvimento da floresta, principalmente em termos de crescimento, 

ingressos e mortalidade, já o inventário pré-exploratório é, em geral, realizado a uma intensidade de 

100%, com detalhes que chegam ao nível de localização espacial das árvores a serem abatidas. As 

informações geradas são a base fundamental para a planificação da exploração florestal. Junto com o 

inventário pré-exploratório, há que se realizar um levantamento por amostragem em cada unidade de 

manejo, para se conhecer o estoque e a composição florística da população de menor tamanho, que 

constituirá as colheitas seguintes (SILVA et al., 1985). 

De acordo com a Decisão de Diretoria nº 217/2014/I, de 06 de agosto de 2014, que dispõe sobre 

a aprovação e divulgação do “Manual para Elaboração de Estudos para o Licenciamento Ambiental com 

Avaliação de Impacto Ambiental no âmbito da CETESB”, o levantamento de vegetação com finalidade de 

composição de EIA (Estudo de Impacto Ambiental) apresentou os dados da flora existente na ADA (Área 

Diretamente Afetada), AID (Área de Influência Direta) e AII (Área de Influência Indireta). Para a AII, o 

estudo apresentou uma descrição da cobertura vegetal original e atual da região, considerando o histórico 

de ocupação da área e de interferências antrópicas ou de conservação/preservação, a fim de definir o 

grau de alteração existente sobre os ecossistemas locais.  

O estudo justificou os critérios adotados para seleção das áreas de estudo e da metodologia 

utilizada no levantamento e apresentou em foto aérea ou imagem de satélite, os fragmentos amostrados, 

a vegetação de ecossistemas terrestres e de transição (várzeas, brejos, banhados) e de tensão ecológica 

(ecótono).  

Ademais, se caracterizou os fragmentos remanescentes mais significativos da AID, 

considerando os seguintes aspectos estruturais: Área dos fragmentos (ha); Fisionomia; Classificação 

quanto ao provável estágio sucessional, conforme disposto na legislação vigente;  Porcentagem da 

cobertura do dossel;  Descrição da Matriz; Grau de estratificação (número de estratos); Identificação e 

predominância das espécies, principalmente, dos indivíduos arbóreos; DAPs médios e mais relevantes; 

Altura média e predominante dos indivíduos; Espessura da serrapilheira; Cobertura de herbáceas sobre 

o solo; e Presença de epífitas, lianas ou espécies invasoras.  

Página: 409



  

 

 

   

  

Página 321 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

A apresentação da lista das espécies amostradas, contém: Família; Nome científico; Nome 

popular; Origem (nativas, exóticas ou invasoras); Classes de frequência ou ocorrência (abundante, 

comum, ocasional ou rara); parâmetros fitossociológicos; Ameaça de extinção, classificada conforme 

listas de espécies da flora ameaçada de extinção constante na legislação federal e estadual; Endemismo; 

Estágio sucessional (pioneira e não pioneira); Espécies de importância econômica e científica; Espécies 

que possam ter algum grau de proteção, como as imunes ao corte ou consideradas patrimônio ambiental; 

Espécies bioindicadoras (com justificativa); e Fragmentos e pontos amostrais georeferenciados onde a 

espécie foi encontrada. 

Com base nas informações acerca da importância de estudos florestais e das solicitações 

propostas pela Decisão de Diretoria nº 217/2014/I, de 06 de agosto de 2014, este estudo visou inventariar 

as espécies presentes no local, a fim de conhecer as espécies que formam a comunidade, e com isso 

angariar informações que respaldem futuros trabalhos no local.  

 Objetivo 

Caracterização e avaliação da qualidade da vegetação presente na Área Diretamente Afetada 

pelo empreendimento, bem como dos remanescentes de vegetação em seu entorno direto.  

10.3.1.1 Objetivos Específicos 

1. Avaliação do estágio sucessional e a estrutura fitossociológica das formações florestais; 

2. Descrição e mapeamento das diferentes tipologias vegetais presentes, as espécies que 

compõem as tipologias descritas, inclusive aquelas ameaçadas de extinção; 

3. Caracterização da diversidade biológica local; 

4. Identificação de prováveis impactos do empreendimento sobre sua vegetação de entorno e 

proposição de medidas mitigadoras e/ou compensatórias para os impactos que forem identificados. 
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 Metodologia 

10.3.2.1 AII – Área de Influência Indireta 

A Área de Influência Indireta do Empreendimento para o meio biótico, corresponde à bacia do 

Taquari-Mirim, que abrange os municípios de Itapeva, Nova Campina e Ribeirão Branco, acrescida das 

manchas urbanas dos municípios de Itapeva e nova Campina totalizando uma área de 33.015,38ha. 

De acordo com o DATAGEO, o software de Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado de São 

Paulo (2018), por ocupar uma grande extensão territorial, a AII é representada pelas fitofisionomias: 

Floresta Ombrófila Mista, Contato Savana / Floresta Ombrófila Mista e Savana.  
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Figura 112 – Mapa de Fitorregiões  
Fonte: Chiavini & Santos, 2019. 

Página: 412



  

 

 

   

  

Página 324 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

10.3.2.2 AID – Área de Influência Direta e ADA – Área Diretamente Afetada 

A AID do empreendimento é contemplada pela fitofisionomia Contato Savana / Floresta 

Ombrófila Mista (DATAGEO, 2018). 

Abrangida por um raio de três quilômetros a partir da ADA, a AID possui um total de 3.179ha, 

apresentando fragmentos secundários de Mata Atlântica em diferentes estágios de regeneração, áreas 

destinadas a silvicultura, áreas de pastagem, monoculturas. 

Os levantamentos de campo com a finalidade de caracterização da AID concentraram seus 

esforços na propriedade de posse da Mineração Longa Vida, de maneira que não houve a necessidade 

de levantamentos em áreas de terceiros. O inventário de vegetação se concentrou mais especificamente 

na vegetação que se encontra no entorno imediato da ADA, conforme anexo XXIII. 

Como ADA – Área de Influência Direta, se considerou a área de efetiva intervenção para 

ampliação da lavra do empreendimento, sendo a mesma, equivalente a 12,33 ha.  

Sendo assim, foram distribuídas na ADA e AID, um total de 20 parcelas de 10m x 10m (100m²) 

cada. As parcelas foram alocadas de maneira a abranger todas as fitofisionomias vegetais presentes na 

propriedade, objetivando uma caracterização precisa da flora, que defina claramente as tipologias 

vegetais presentes, tanto nativas quanto plantadas. 

Os fragmentos de vegetação nativa inventariados tratam-se de Floresta Ombrófila Mista, que de 

acordo com a Resolução CONAMA 01, de 31 de janeiro de 1994, encontram-se em estágio inicial e médio 

de regeneração. 

As fotos a seguir ilustram a vegetação nativa contida na área onde se concentrou o inventário 

florestal: 
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10.3.2.3 Coleta de Dados  

Para análise das características relacionadas à florística e fitofisionomias presentes nas áreas 

de influência direta e indireta da Mineração Longa Vida, foi realizado um inventário qualitativo, de forma 

a amostrar as espécies ocorrentes na área do empreendimento.  

A amostragem foi realizada através de parcelas alocadas em campo na ADA e em 

remanescentes de vegetação da AID de forma a obter uma amostragem representativa de todas as 

variações fitofisionômicas possíveis, objetivando uma caracterização precisa da flora, que defina 

claramente as tipologias vegetais presentes, tanto nativas quanto plantadas. 

O levantamento florístico do estrato arbóreo se deu por meio do lançamento de um total de 20 

parcelas de 10 x 10 m dispersas sobre a ADA e AID de maneira mais padronizada possível, respeitando 

as distâncias, o tamanho das unidades amostrais, as características da vegetação e as intervenções 

antrópicas existentes na área de estudo. O estrato herbáceo foi levantado por meio de identificação 

aleatória nas unidades de amostra definidas e, ainda, com o sub-parcelamento das unidades amostrais 

em uma parcela central de 1 x 1 m (Figuras 2 e 3).  

 

 

Figura 113 – Ilustra a parcela de 10 x 10m em meio 
florestal.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 114 – Ilustra a sub-parcela de 1 x 1m em meio 
florestal. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

As figuras (5 ao 24) apresentam em detalhe as vinte parcelas utilizadas para o inventário 

florestal.  
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Figura 115 – Foto em campo da Parcela 1 
(silvicultura). Coordenadas UTM: Long. 714153 / Lat. 
7330733.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 116 – Foto em campo da Parcela 2 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 714280,3412/ Lat. 
7330459,387.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

  
Figura 117 –  Foto em campo da Parcela 3 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 714280,3412/ Lat. 
7330459,387.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 118 –  Foto em campo da Parcela 4 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 714378 / Lat. 
7330672.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

  

Figura 119 – Foto em campo da Parcela 5 
(silvicultura). Coordenadas UTM: Long. 714007,0449/ 
Lat. 7330442,398.   
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 120 – Foto em campo da Parcela 6 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 714279,182/ Lat. 
7330303,059.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Figura 121 – Foto em campo da Parcela 7 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 714141,0642 / Lat. 
7330095,877.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 122 – Foto em campo da Parcela 8 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 714056,1957 / Lat. 
7329960,439.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

  
Figura 123 – Foto em campo da Parcela 9 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 713929,0844 / Lat. 
7329829,675.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 124 – Foto em campo da Parcela 10 
(silvicultura). Coordenadas UTM: Long. 713941,9803 / 
Lat. 7329744,687.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

  
Figura 125 – Foto em campo da Parcela 11 
(silvicultura). Coordenadas UTM: Long. 713768,2862 
/ Lat. 7330440,839.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 126 –  Foto em campo da Parcela 12 
(silvicultura). Coordenadas UTM: Long. 713863,9916 / 
Lat. 7330324,047.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Figura 127 –  Foto em campo da Parcela 13 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 713901,0522 / Lat. 
7330102,995.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 128 –  Foto em campo da Parcela 14 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 714312,6166 / Lat. 
7330618,47.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

  
Figura 129 –  Foto em campo da Parcela 15 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 714183,3035 / Lat. 
7330249,47. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 130 – Foto em campo da Parcela 16 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 713854,8715 / Lat. 
7329980,124.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

  
Figura 131 – Foto em campo da Parcela 17 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 713668,3497 / Lat. 
7330299,041.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 132 –  Foto em campo da Parcela 18 (mata 
nativa). Coordenadas UTM: Long. 713712,5838 / Lat. 
7330192,894.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Figura 133 – Foto em campo da Parcela 19 
(silvicultura). Coordenadas UTM: Long. 713427,5231 
/ Lat. 7330208,211.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Figura 134 – Foto em campo da Parcela 20 
(silvicultura). Coordenadas UTM: Long. 713580,2123 / 
Lat. 7330128,38.  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Dentro das parcelas, foram amostrados todos os indivíduos cuja circunferência a altura do peito 

(CAP) foi maior ou igual a 15 cm. A medição da CAP foi realizada com o auxílio de fita métrica e seguiu 

as regras de medição apresentadas a seguir: 

• Árvore normal: medição do CAP mantendo-se a fita na posição horizontal em relação ao solo; 

• Árvore em terreno inclinado (rampa): medição do CAP pelo ponto mais elevado do terreno; 

• Árvore inclinada: CAP tomado com fita métrica em orientação perpendicular ao eixo do tronco 

da árvore; 

• Árvore com bifurcação acima de 1,30m: será considerada uma árvore e medido o CAP 

normalmente; 

• Árvore com bifurcação abaixo de 1,30m: medida e anotada a circunferência de cada um de 

seus fustes com CAP maior ou igual a 15cm; 

• Árvore com deformações no ponto de medição: o ponto de medida será considerado um pouco 

acima da região defeituosa 

• Árvore que apresentar sapopema: a medição deverá ser feita acima da irregularidade, onde o 

trinco se torna uniforme. 
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• Foi registrado a altura total, comprimento do tronco e da copa por estimativa, a partir do método 

de observação.  

 
Figura 135 – Detalhamento da metodologia de medição do CAP 
Fonte: Fontes (1994). 
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Figura 136 – Exemplifica as medições em campo, no interior das parcelas 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

A altura total foi registrada através dos parâmetros: comprimento do tronco, comprimento da 

copa e comprimento total. As amostragens se deram por estimativa, a partir do método de observação. 

Para obtenção dos dados estimados de altura, se utilizou a metodologia de observação, onde 

um bastão de tamanho conhecido é colocado ao lado do espécime inventariado e, tento este como base, 

se estima a altura total do indivíduo. Como alternativa ao uso do bastão, pode-se utilizar um auxiliar de 

campo como escala de altura, desde que se conheça a altura exata do indivíduo. 

É importante que essa observação seja realizada a uma distância de 10 a 30 metros do 

espécime, de maneira a evitar uma estimativa incorreta. 

Como maneira de se evitar viés amostral, o levantamento de todos os espécimes da área 

estudada foi realizado pelo mesmo observador, de maneira que não haja incoerência quanto à percepção 

humana. 

Considera-se altura do tronco, o comprimento deste desde o solo até a primeira bifurcação dos 

galhos (H1) e a copa como sendo a altura partindo da primeira bifurcação até a copa da árvore (H2), 

como mostrado na figura que se segue: 
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Figura 137 – Exemplifica as medições de altura. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

10.3.2.4 Análise de Dados  

O levantamento florístico consistiu na identificação das espécies arbóreas e respectivas famílias 

botânicas, ocorrentes nas parcelas amostrais. Em sua maioria, as espécies tiveram sua identificação em 

campo por um técnico especializado, utilizando-se de observações das folhas, casca, lenho, exsudações 

e outras características apresentadas pelo espécime. As espécies não-identificadas tiveram seu material 

botânico coletado, etiquetado, prensado e encaminhadas na forma de exsicatas para consulta à 

especialistas. 

O levantamento foi realizado objetivando o atingimento da suficiência amostral, de maneira que 

novas parcelas foram alocadas até que a curva de amostragem atingisse a tendência à estabilização. 

Foi utilizado como base, entre outras, as seguintes referências: Áreas Prioritárias para 

Conservação, indicadas tanto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) quanto pelo Projeto 

Biota/FAPESP (áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação) ou outras áreas 

identificadas em literatura; Potenciais corredores ecológicos, relacionados entre as “Áreas Prioritárias 

para Incremento para Conectividade” do Projeto Biota/FAPESP ou identificadas em literatura; Mapa da 

Vegetação do Brasil, publicado em 1993 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

Inventário Florestal do Estado de São Paulo, publicado pelo Instituto Florestal/SMA em 2005. 
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Para o trabalho de identificação das espécies, além das exsicatas, foram consultadas 

bibliografias impressas, como: Árvores Brasileiras volumes 1, 2 e 3 e algumas páginas eletrônicas 

especializadas em material botânico, como www.fieldmuseum.org e www.mobot.org. Para validar os 

nomes das espécies, respectivos autores e excluir as sinonímias botânicas, consultou-se o banco de 

dados do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, através de seu herbário eletrônico, disponível em 

www.floradobrasil.jbrj.gov.br.  

Os parâmetros fitossociológicos analisados foram: densidade (relativa e absoluta), dominância 

(relativa e absoluta), frequência (relativa e absoluta), valor de importância e valor de cobertura. 

A densidade ou abundância significa o número de indivíduos de cada espécie dentro de uma 

associação vegetal por unidade de área, geralmente hectare (GALVÃO, 1992). A densidade, segundo 

Lamprecht (1962), mede a participação das diferentes espécies da floresta. A densidade absoluta, 

segundo Curtis & Mcintosh (1950), corresponde ao número total de indivíduos de uma mesma espécie, 

e a densidade relativa, conforme Mueller-Dombois & Ellenberg (1974), expressa em porcentagem, a 

participação de cada espécie ao número total de indivíduos, representadas pelas seguintes equações: 

Densidade Absoluta (DA) = n / ha 

Densidade Relativa (DR) = (n / ha) / (N / ha) * 100 

Onde n / ha representa o número de indivíduos de cada espécie por hectare e N / ha 

representa o número total de indivíduos por hectare. 

A dominância é definida originalmente como a projeção total da copa por espécie e por unidade 

de área, utilizando-se a área basal dos fustes, por haver estreita correlação entre ambas e por uma maior 

facilidade na obtenção dos dados (GALVÃO, 1989). A dominância absoluta é calculada por meio da soma 

das áreas transversais dos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, por hectare. A dominância 

relativa corresponde a participação em percentagem, de cada espécie, em relação à área basal total, ou 

seja: 

A frequência é um conceito estatístico relacionado com a uniformidade de distribuição das 

espécies, caracterizando a ocorrência das mesmas dentro das parcelas de levantamento (GALVÃO, 
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1989). A frequência absoluta de uma espécie se expressa pela percentagem de parcelas em que a 

espécie ocorre. A frequência relativa se calcula com base na soma total das frequências absolutas, para 

cada espécie, ou seja: 

Frequência Absoluta (FA) = percentagem de parcelas em que ocorre uma 

espécie 

Frequência Relativa (FR) = FA / FA * 100 

O valor de importância (VI) combina os dados estruturais (densidade, dominância e frequência) 

em uma única formula, integrando os aspectos parciais dos demais parâmetros (CURTIS, 1959), onde: 

VI = DR + DOR + FR 

Outro índice usado na fitossociologia é o valor de cobertura (VC), que é a soma dos valores 

relativos e densidade relativa e dominância relativa, onde: 

VC = DR + DOR 

A inclusão da estrutura vertical na análise das florestas foi proposto por Finol (1971), 

considerando dois parâmetros: Posição sociológica e regeneração natural. A posição sociológica indica 

em quais estratos da floresta podemos encontrar determinadas espécies (GALVÃO, 1989).  

As espécies que apresentam uma posição sociológica regular numa floresta são as que 

possuem um número de indivíduos maior ou pelo menos igual aos pisos subsequentes (FINOL, 1971). 

Podem ser definidos, de forma simples, em três estratos: o superior, intermediário e inferior.  

 Resultados 

10.3.3.1 Suficiência Amostral 

Dúvidas relacionadas ao tamanho mínimo e à quantidade de unidades amostrais que 

representariam corretamente a composição de espécies de uma dada comunidade são 

comuns no meio científico. 
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A “curva de acumulação de espécies” é uma representação gráfica com grande utilização nas 

áreas de ecologia, fitossociologia e inventário florestal. Seu gráfico consiste no número de espécies 

(grafado no eixo das ordenadas, ou simplesmente eixo y) contra o esforço amostral (grafado no eixo das 

abscissas, também denominado eixo x). O esforço amostral pode ser medido de diversas formas: número 

de unidades amostrais, número de indivíduos amostrados, horas de observação, etc., sendo o mais 

comum o número de indivíduos obtidos (BATISTA e SCHILLING, 2008). 

Nos estudos de fitossociologia de florestas e nos levantamentos florestais em geral, essa curva 

é frequentemente designada por “curva do coletor”, pois é utilizada como forma de definição da 

“suficiência amostral”. Conceito originário dos estudos fitossociológicos que exprime o tamanho de 

amostra necessário para se representar adequadamente uma comunidade vegetal (BATISTA e 

SCHILLING, 2006). 

Batista e Schilling, 2008 afirmam que nos trabalhos fitossociológicos, a curva do coletor é 

geralmente construída utilizando-se a ordem em que as parcelas foram medidas no campo como ordem 

“natural” para acumular o número de espécies e o número de parcelas ou a área amostrada, evitando 

assim, o viés amostral. Nas curvas assim geradas, é comum que o pesquisador interprete rápidos 

crescimentos ou patamares temporários como atributos característicos da comunidade sendo estudada.  

O momento em que a curva atinge o seu ponto de assíntota (uma linha reta que se aproxima 

indefinidamente da curva, porém sem interceptá-la) pode ser interpretado como o ponto onde grande parte da 

diversidade vegetal local foi inventariada, não sendo necessário ampliar o esforço amostral. 

O fato da curva do coletor fornecer informações do número de espécies por área inventariada, 

também proporciona a comparação entre estudos distintos a partir da análise de curvas diferentes. 

Embasando-se na análise de suficiência amostral aplicada, o número de parcelas utilizadas 

foi suficiente para obter dados confiáveis da composição florística, visto que se observa a 

tendência à estabilização da curva a partir da décima quinta unidade amostral e a estabilização completa da curva 

na décima oitava parcela, conforme apresentado no gráfico a seguir: 
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Gráfico  23 – Curva de acumulação de espécies 

 
Fonte: Chiavini & Santos, 2019 

10.3.3.2 Levantamento de Dados 

As amostragens realizadas na ADA e AID resultaram em um total de 490 indivíduos, distribuídos 

em 54 espécies, contempladas por 27 famílias botânicas, conforme apresentado na tabela a seguir, 

nenhuma das espécies é considerada ameaçada no estado de São Paulo. 

Tabela: 18 – Apresenta todas as espécies registradas e apresenta o número total de indivíduos e as parcelas em 
quais parcelas foram registradas. Onde: End = Endemismo para o bioma Mata Atlântica; Ab = abundância total 
da espécie. Fonte: Chiavini & Santos, 2019. 

Família Nome científico  Nome popular Parcela 
Quantidade 

de indivíduos 

Anacardiaceae 

Astronium graveolens Guavitá  13 1 

Lithraea molleoides Aroeira-brava 14 1 

Schinus terebinthifolius Aroeira-mansa 13 1 

Annonaceae Xylopia emarginata Pindaíba-reta 2,3,4,6,13 8 

Apocynaceae Aspidosperma subincanum  Guatambú-vermelho 13 2 

Asteraceae 
Gochnatia polymorpha Cambará 13 1 

Vernonanthura discolor Vassoura-branca 5,8 3 
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Família Nome científico  Nome popular Parcela 
Quantidade 

de indivíduos 

Bignoniaceae 

Cybistax antisyphilitica Ipê-verde 9 1 

Jacaranda puberula Caroba 
2,3,7,8, 

13,14,15,16,18 
23 

Boraginaceae Cordia trichotoma Louro-pardo 2,3,4,6 13 

Chrysobalanaceae Hirtella hebeclada Simsiúva 6,8,9 8 

Combretaceae Terminalia glabrescens Cerne-amarelo 13,14,16 11 

Connaraceae Connarus regnellii Cambotá-da-serra 13 2 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Guaperê 13,14,15,17 10 

Euphorbiaceae 

Alchornea sidifolia Canela-raposa 14,16 3 

Alchornea triplinervia Tapi 15,17 3 

Croton floribundus Capixingui 4,7,8,9,13,14 15 

Fabaceae 

Albizia niopoides  Canela-de-corvo 16 1 

Albizia polycephala Albiha 14,18 9 

Anadenanthera colubrina Angico-branco 4,7,15,18 9 

Copaifera langsdorffii Copaíba 2,16 2 

Dalbergia villosa Sombreiro 9 1 

Inga sessis Ingá 9 1 

Leucochloron incuriale Chico-pires 2,3,6 3 

Lonchocarpus cultratus Embira-de-sapo 9,13,14,15,16,18 19 

Lonchocarpus 
muehlbergianus 

Embira-de-sapo 16 1 

Machaerium hirtum Pau-de-angu 14 3 

Machaerium paraguariense Jacarandá-branco 2,13 4 

Machaerium stipitatum Sapuva-branca 2,4 4 

Piptadenia gonoacantha Pau-jacaré 6,7,9,13,15,18 7 

Platypodium elegans 
Amendoim-do-
campo 

6 4 

Poecilanthe parviflora Coração-de-negro 2,15,17 9 

Pterogyne nitens Sucupira 2,7,8,17 5 

Senegalia polyphylla Monjoleiro 4,16 8 

Lamiaceae Vitex montevidensis Tarumã 2,3,13,14,15,16 14 

Lauraceae Nectandra lanceolata Canela-amarela  2,4,9,15 10 
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Família Nome científico  Nome popular Parcela 
Quantidade 

de indivíduos 

Nectranda megapotamica Canelinha 3,18 3 

Nectranda oppositifolia Canela-ferrugem 3,7,13,17 6 

Malvaceae Luehea grandiflora  
Açoita-cavalo-
graúdo 

9 3 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia Jacatirão 6,7,8,9,14,15,16,18 26 

Myrtaceae 

Campomanesia rhombea Guabiroba 18 1 

Eucalyptus spp. Eucalipto 1,9,10,11,12,19 94 

Myrcia multiflora Cambuí 2 1 

Ochnaceae Ouratea castaneifolia Agulheiro 4 2 

Pinaceae Pinus elliottii Pinus 1,5,20 75 

Primulaceae Myrsine coriaceae Capororoca 7,8,14,17 10 

Proteaceae Roupala brasiliensis Carne-de-vaca 2,4,6 14 

Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Canjica 14,16 3 

Rosaceae Prunus sellowii Pessegueiro-bravo 13 1 

Rubiaceae Coutarea hexandra Quina 3,13 5 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Mamica-de-porca 4 1 

Salicaceae Casearia sylvestris Erva-de-macaco 3,6,7,16 10 

Sapindaceae 
Cupania vernalis Arco-de-peneira 8,13,15 6 

Sapindus saponaria Saboeiro 3,8,15 9 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A tabela completa demonstrando os dados brutos do levantamento é apresentada através do 

Anexo XXIV 

10.3.3.3 Florística 

O conhecimento da composição florística permite o estudo das formas de vida das espécies 

presentes em determinado ambiente. As informações obtidas podem ser utilizadas na elaboração e 

planejamento de ações que objetivem a conservação, manejo e/ou mesmo a recuperação das formações 

florestais, procurando ao máximo retratar as suas diversidades (SILVEIRA, 2010).  
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Com base em dados referentes à riqueza por famílias botânicas, percebe-se que Fabaceae é a 

família que apresentou maior riqueza de espécies, totalizando 17 representantes, o que corresponde a 

31,5% das espécies presentes na área estudada. O elevado número de indivíduos pertencentes à família 

Fabaceae e Melastomataceae marcam a influência do Bioma Mata Atlântica. As demais famílias 

apresentaram entre um e três espécies, totalizando 54 espécies amostradas (Gráfico 24).  

A presença marcante das espécies da família Fabaceae corrobora com outros levantamentos 

florísticos em regiões de mesma fitofisionomia (ZIPPARRO et al., 2005; GASPER et al., 2013; SOUZA et 

al., 2019).  

Quando considerados os dados de abundância, a família Myrtaceae se destaca com um total de 

96 espécimes, seguida pela Fabaceae com 90 espécimes e Pinaceae, que apresentou 75 espécimes. As 

demais famílias revelaram valores menos expressivos, entre 1 e 26 espécimes.  

A alta presença de espécimes da família Fabaceae e Myrtaceae está de acordo com outros 

estudos em mesma fitofisionomia (KURTZ e ARAÚJO, 2000; JOLY et al., 2012).  

Gráfico  24 – Curva de acumulação de espécies 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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10.3.3.4 Biodiversidade 

Para a análise de biodiversidade, o presente estudo foi embasado no conceito de Pianka (1994), 

o qual define diversidade como riqueza e abundancia relativa, sendo que riqueza é a quantidade de 

espécies encontradas e abundancia relativa é a quantidade de indivíduos de cada espécie que ocorrem 

em uma determinada amostra ou local. 

O processamento dos dados revela que a parcela 13 se destacou quanto ao número de 

espécies, sendo 19 no total. As parcelas 10, 11, 19 e 20, apresentaram apenas uma espécie 

representante. A ocorrência se deve ao fato de que as parcelas citadas estão inseridas em áreas 

destinadas ao cultivo de Eucalyptus spp. ou Pinus elliottii.  

Ao considerar a abundância presente na amostragem, verifica-se que a parcela 2 se apresenta 

como a mais expressiva, somando um total de 40 espécimes, seguida pelas parcelas 01, 08 e 13, que 

revelaram um montante de 32 espécimes cada. A parcela de menor abundância é a de número 19, 

contemplada por apenas 11 indivíduos. 

Gráfico  25 – Ocorrência de espécies e espécimes por Unidade Amostral  

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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10.3.3.1 Estrutura Horizontal 

Análises feitas com base na CAP – Circunferência a Altura do Peito e no DAP – Diâmetro a 

Altura do Peito, por parcela, demonstram que a parcela 20 foi a mais expressiva, resultando em um CAP 

total de 2007cm e um DAP de 693 cm, somando todos os espécimes inventariados na parcela, sendo as 

médias, respectivamente, 77,2 cm e 24,6 cm (Gráficos 26 e 27) 

O menor valor de CAP e DAP foi observado segunda parcela, que apresentou valores médios 

de CAP de 31,1 cm e DAP de 9,9 cm. 

Gráfico  26 – Valores totais de CAP e DAP por parcela 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Gráfico  27 – Valores médios de CAP e DAP por parcela 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Quando considerados os valores médios de circunferência e diâmetro a altura do peito por 

família, Corannaceae se destacou dentre as outras com um DAP muito superior às médias das demais. 

Tal fato se deve pela grande expressividade de apenas um espécime, que possui várias bifurcações 

próximo ao solo. 

O fato de a família Corannaceae possuir apenas dois espécimes representantes, também 

colaborou para o alto valor da média de CAP e DAP (Gráfico 28). 
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Gráfico  28 – Valores médios de CAP e DAP por família 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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– parcela 13), considerando todas as bifurcações dos seus troncos (Figura 138). 
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Figura 138 – Espécime de Connarus regnellii demonstrando as bifurcações. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Quando analisados os dados de DAP e CAP totais por família, devido ao número de espécimes 

distribuídos em cada família botânica, o resultado se comporta de maneira diferente da análise das 

médias, sendo as famílias Myrtaceae (DAP total = 5325 cm e CAP total = 1695 cm), Fabaceae (DAP total 

= 4756 cm e CAP total = 1514 cm) e Pinaceae (DAP total = 3862 cm e CAP total = 1129 cm) as mais 

expressivas, conforme o gráfico a seguir. 
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Gráfico  29 – Valores totais de CAP e DAP por família 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Quando considerado o desenvolvimento horizontal para cada espécie inventariada, Connarus 

regnellii (Cambotá-da-serra) apresentou o maior DAP médio (53,63 cm), seguida pela espécie 

Anadenanthera colubrina (Angico-branco), que revelou um DAP médio de 42,62 cm (Gráfico 30). 

O menor diâmetro médio foi observado para a espécie Astronium graveolens (Guavitá), que 

resultou em um diâmetro a altura do peito médio de 4,46 cm. 
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Gráfico  30 – Valores médios de DAP por espécie. 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Para melhor análise da estrutura diamétrica da vegetação inventariada, a vegetação 

inventariada foi dividida em classes de diâmetro a cada cinco centímetros. 

Gráfico  31 – Valores totais de CAP e DAP por família 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Com base no Art. 2° da Resolução CONAMA 01/94, que define vegetação primária e secundária 

nos estágios pioneiro, inicial e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado de São Paulo, o presente 

estudo dividiu a vegetação inventariada em três classes, levando em consideração o DAP, a saber: 

 Vegetação com características de estágio inicial de regeneração: DAP inferior a 10 cm; 

 Vegetação com características de estágio médio de regeneração: DAP maior que 10 cm e 

menor que 20 cm; 

 Vegetação com características de estágio avançado de regeneração: DAP superior a 20 cm 

Com base nos parâmetros definidos, infere-se que 39,8% dos espécimes amostrados, possui 

desenvolvimento horizontal característico de vegetação em estágio inicial de regeneração, apresentando 
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Diâmetro a Altura do Peito inferior a 10cm, 37,14% pode ser considerado como estágio médio quanto ao 

seu diâmetro (DAP superior a 10 cm e inferior a 20 cm). Por fim, apenas 12,45% da amostra atingiu 

valores de DAP superiores a 20 cm. 

Dessa maneira, considerando a estrutura diamétrica da vegetação inventariada, levando em 

consideração as observações em campo, podemos considerar que a vegetação é formada por Floresta 

Ombrófila secundária, variando entre estágio inicial e médio de regeneração. 

O diagnóstico obtido está de acordo com outros estudos florísticos realizados na mesma região 

(Nova Campina, Ribeirão Branco e Itapeva), em diferentes empreendimentos. Os levantamentos 

realizados no ano de 2013, por Faria et al., 2013 revelou uma estrutura similar, onde se encontrou 

fragmentos de Floresta Ombrófila Mista em estágio inicial e médio de regeneração. 

Ressalta-se que a classificação citada prevê a análise de um parâmetro isolado (classe de 

diâmetro), sendo necessário uma análise de outros parâmetros contidos na legislação citada para uma 

definição completa do estágio sucessional da vegetação.  

10.3.3.2 Estrutura Vertical 

A Estrutura Vertical da vegetação foi analisada a partir de três estratos de altura: estrato inferior 

(até 8m altura), estrato intermediário (entre 8m e 12m de altura) e estrato superior (acima de 12m altura). 

As análises demonstraram que a área amostrada possui uma vegetação nativa 

predominantemente baixa, onde 141 dos 328 espécimes nativos amostrados possuem alturas iguais ou 

inferiores a oito metros. Do restante, 122 indivíduos possuem alturas entre oito e doze metros e 65 

espécimes atingiram alturas superiores a 12m. 

Quando consideradas as espécies exóticas (pinus e eucalipto), verifica-se um comportamento 

inverso à vegetação nativa, com 117 dos 162 espécimes inventariados pertencentes ao estrato superior, 

44 ao médio e apenas um no estrato inferior. O resultado justifica-se pela própria característica das 

espécies, que são cultivadas como monoculturas por possuir crescimento rápido e atingir grandes alturas, 

assim como considerável volume lenhoso. 
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Gráfico  32 – Classes de altura 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Ao analisar o comportamento da vegetação nativa, tendo em vista o desenvolvimento vertical 

dos espécimes inventariados, atentando-se ao disposto na Resolução CONAMA 01 de 31 de janeiro de 

1994 em relação às características da estrutura vertical dos espécimes inventariados, os fragmentos 

objetos de análise possui características de vegetação predominantemente pioneira, sendo esta, 

responsável por 42,98% dos espécimes analisados, 37,2% da vegetação amostrada encontra-se em 

estágio médio de regeneração e 19,82% da vegetação apresenta traços de vegetação em estágio 

avançado de regeneração (Clímax). 
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Gráfico  33 – Valores totais de CAP e DAP por família 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Ressalta-se que a classificação acima leva em consideração apenas o critério altura do 

espécime e está sendo tratado isoladamente apenas para ilustrar o comportamento dos espécimes 

quanto ao crescimento vegetal primário (geotropismo negativo). Dessa maneira, embora da CONAMA 

01/94 tenha sido citada para classificação do estrato de altura, ressalta-se que o estágio de regeneração 

da vegetação depende dos demais fatores para sua classificação final. 

No entanto, levando em consideração os dados relacionados às classes de diâmetro dos 

espécimes inventariados, podemos ver um comportamento da vegetação com tendência para um estágio 

de regeneração entre inicial e médio.  

Um resultado similar foi obtido por Ferreira et al, 2013 em um levantamento realizado na cidade 

de Itapeva – SP, onde se encontrou uma vegetação nativa secundária em estágio inicial e médio de 

regeneração com alturas predominantemente variando entre 3m e 12m. 

10.3.3.3 Analogia das Árvores 

O estudo da analogia do tronco tem por finalidade a identificação da qualidade das árvores 

amostradas e a relação dos indivíduos com o adensamento florestal. Através dos resultados obtidos nos 

dados de analogia é possível estabelecer procedimentos de aproveitamento do material resultante da 
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supressão da vegetação sem causar desperdícios e em conformidade com a legislação vigente, quando 

for o caso. 

Como critério de classificação para qualidade dos troncos dos indivíduos, estabeleceu-se os 

parâmetros Qualidade do Tronco (QT) e Qualidade da Copa (QC). Resumidamente, a qualidade do tronco 

é caracterizada pelas suas características morfológicas, sendo que, quanto mais retilínea a estrutura do 

mesmo, maior será seu valor de qualidade. 

Entende-se por qualidade da copa a formação estrutural desta, sendo que quanto melhor 

definida a área da copa, mais elevado será o padrão de QC. Tal parâmetro também inclui dados 

referentes ao estado de saúde, vigor e a capacidade da planta de resistência a pragas e outras 

perturbações, já a qualidade da copa engloba dados como: forma da copa, regularidade dos galhos e 

saúde dos mesmos. 

Sendo assim, foram criadas as categorias 1, 2, 3 e 4 para cada parâmetro citado acima, sendo 

a as espécies enquadradas na categoria 1, as que obtiveram melhores valores e na categoria 4 as que 

apresentaram os valores menos favoráveis conforme descrito a seguir: 

Gráfico  34 – Valores totais de CAP e DAP por família 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Considerando os indivíduos inventariados, os resultados de analogia das árvores demonstram 

uma vegetação saudável. Quando considerado a qualidade do tronco, 130 espécimes, representando 

26,5% da amostra apresentou QT 1 e 278 indivíduos (56,7%) QT 2. A terceira classe de qualidade do 

tronco obteve o percentual de 14,3% (70 espécimes), ao passo que 2,4% foi a representatividade para a 

classe 4 (12 árvores).  

Assim como a QT, as resultantes da qualidade da copa denotam uma população saudável, onde 

30,2% dos espécimes apresentam QC 1 e 46,5,9% obtiveram QC 2. A terceira classe revelou um 

percentual de 8,8% dos espécimes, ao passo que a quarta classe apresentou índices de 14, 5%. 

A boa qualidade tanto do tronco quanto da copa, revela uma população vegetal com boa 

sanidade e integridade dos espécimes, características de uma vegetação que não sofre grandes 

interferências antrópicas e se insere em um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. 

10.3.3.4 Supressão Vegetal 

A vegetação a ser suprimida para ampliação do empreendimento foi dividida em 11 fragmentos, 

totalizando uma área de 7,3220 hectares, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela: 19 – Área de supressão de vegetação nativa 

FRAGMENTO ÁREA (ha) 

1  0,18596 

2 0,23036 

3 0,06057 

4 5,25070 

5 0,40469 

6 0,40989 

7 0,59429 

8 0,06033 

9 0,05145 

10 0,05102 

11 0,02357 

Área total (ha) 7,32204 
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Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Os 11 fragmentos podem ser visualizados no anexo XXV. 

10.3.3.5 Volumetria 

10.3.3.5.1. Cálculo do Volume de Madeira  

O cálculo do volume de madeira em toras se deu através da equação de Meier modificada, 

ajustada por Geedre (2004) em seu estudo: Subsídios para o Manejo de uma Floresta Ombrófila Mista 

em Estágio Avançado de Regeneração Natural, indicada para a tipologia vegetal identificada: 

 V= ᵦ0+ ᵦ1.D+ ᵦ2.D²+ ᵦ3.D.H²+ ᵦ4 .D².H  

onde: 

V: volume de madeira em toras (m³) 

D: diâmetro à altura do peito – DAP (cm); 

H: altura total da árvore (cm); 

dado: 

ᵦ0: - 0,0299;  

ᵦ1: 0,00467;  

ᵦ2: - 0,00012;  

ᵦ3: - 0,00003;  

ᵦ4: 0,00006 

Segundo a amostragem e a estratificação das áreas, foi calculado o inventário quantitativo 

referente ao volume de lenhosas nativas. Os resultados estão presentes na Tabela 20: 

Tabela: 20 – Resultados do Inventário Quantitativo de lenhosas 

Estatística Resultado 

Volume médio estratificado (m³) 4,7154 

Variância estratificada 0,0264 

N° total de parcelas a campo 12 

Variância da média estratificada 0,0367 

Erro padrão da amostragem (m³) 0,1915 
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Erro de Amostragem Absoluto (m³) 0,2616 

Erro de Amostragem Relativo (%) 5,55 

Total por estrato 

Volume Total Estrato 1 (m³) 67,0749 

Volume Total Estrato 2 (m³) 3.308,4556 

Volume Total Estrato 3 (m³) 87,5786 

Volume Total da população 3.463,1091 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A estatística mostra que o Erro de Amostragem Relativo – 5,55%, ficou abaixo do Erro Máximo 

Admissível – 10%, ao nível de 80% de Probabilidade. Este resultado demonstra a alta confiança 

estatística da amostragem, provando que a amostragem representa as características da população. 

O Volume Total Estimado de lenhosas para a área de supressão é de 3.463,1091m³, sendo 

67,0749m³ para o Estrato 1, 3.308,4556m³ para o Estrato 2 e 87,5786m³ para o Estrato 3. 

 

10.3.3.5.2. Cálculo do Volume de Resíduos 

Para o cálculo do volume de resíduos de material lenhoso das parcelas foi utilizada a equação de 

SPURR, citado por Geedre, Müller e Brena (2012) para a tipologia florestal predominante na área do 

estudo:  

V= ᵦ0+ ᵦ1.D².H 

onde: 

V: volume de resíduos (m³) 

D: diâmetro à altura do peito - DAP(cm); 

H: altura total da árvore (m); 

dado: 

ᵦ0: - 0,02448;   

ᵦ1: 0,00003 

 Uma vez calculado o volume por árvore, foi feito o somatório dos volumes individuais, totalizando 

o volume da parcela. 
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A amostra apresentou claramente diferentes conformações florestais, com ampla variação no 

volume total entre as parcelas de forma que a Estratificação foi definida (Tabela 21; 22; 23); 

a. Estrato 1 

Tabela: 21 –  Estratificação e Volume de lenhosas estimado para o Estrato 1 

POLÍGONO ÁREA (ha) VOLUME (m³) 

1 0,1859 1,5120 

2 0,2303 1,4976 

Total 0,4373 3,0096 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

b. Estrato 2 

Tabela: 22 – Estratificação e Volume de lenhosas estimado para o Estrato 2 

POLÍGONO ÁREA (ha) VOLUME (m³) 

3 0,0605 5,5731 

4 5,2507 5,4206 

5 0,4046 5,8531 

6 0,4098 4,7572 

Total 6,1256 21,6040 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

c. Estrato 3 

Tabela: 23 – Estratificação e Volume de lenhosas estimado para o Estrato 3 

POLÍGONO ÁREA (ha) VOLUME (m³) 

7 0,5942 1,1182 

8 0,0603 1,0456 

9 0,0514 1,1414 

10 0,051 1,1114 

11 0,0245 1,1874 

Total 0,7814 5,6040 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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10.3.3.5.3. Estatísticas Descritivas dos Estratos  

Para verificação da confiabilidade da amostragem e da estratificação, foi calculada a Estatística 

Descritiva para cada Estrato, e a intensidade amostral necessária teórica. A Tabela 4 demonstra os 

resultados, segundo o Erro máximo Admissível de 10% e a Probabilidade de 80%: 

Tabela: 24 – Estatística Descritiva para os Estratos 

Estatística Descritiva Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Média (m³) 1,5338 5,4010 1,1208 

Desvio padrão (m³) 0,0508 0,4651 0,0026 

Variância da amostra 0,0026 0,2163 1,2124 

Erro Amostral Calculado (%) 3,0 7,0 3,0 

Intensidade Amostral a Campo (nº) 3 4 5 

Intensidade Amostral Calculada (nº) 1 2 1 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Os resultados demonstram claramente que a estratificação resultou em uma amostragem 

confiável estatisticamente. 

O Erro Amostral Calculado de todos os Estratos ficou abaixo do Erro Máximo Admissível (10%): 

3,0% para o Estrato 1, 7,0% para o Estrato 2 e 3,0% para o Estrato 3. 

A Intensidade Amostral necessária calculada nos três Estratos ficou abaixo da Amostragem de 

campo: realizado 3 unidades amostrais, calculado 1 para o Estrato 1, realizado 4 unidades amostrais, 

calculado 2 para o Estrato 2 e realizado 5 unidades amostrais, calculado 1 para o Estrato 3. 

Desta forma, a amostragem representa o total da população e é compatível para as inferências 

de volume de material lenhoso – Inventário Quantitativo e, levantamento Fitossociológico – Inventário 

Qualitativo. 

10.3.3.5.4. Valor de Importância 

Estrato 1 

A espécie Lonchocarpus cultratus, apresentou maior Valor de Importância, seguida de 

Terminalia glabrescens e Rhamnus sphaerosperma. (Tabela 25). 
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Tabela: 25 – Valor de Importância – Estrato 1 

Nome Científico Família VC (%) VI (%) 

Albizia niopoides  Fabaceae 7% 15% 

Alchornea sidifolia Euphorbiaceae 8% 16% 

Casearia sylvestris Salicaceae 9% 18% 

Copaifera langsdorffii Fabaceae 6% 11% 

Jacaranda puberula Bignoniaceae 3% 12% 

Leucochloron incuriale Fabaceae 3% 12% 

Lonchocarpus cultratus Fabaceae 62% 70% 

Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 20% 29% 

Rhamnus sphaerosperma Rhamnaceae 15% 23% 

Senegalia polyphylla Fabaceae 9% 18% 

Terminalia glabrescens Combretaceae 53% 62% 

Vitex montevidensis Lamiaceae 5% 14% 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

As espécies identificadas como de maior Valor de importância, apresentam as seguintes 

características de autoecologia: 

Nome científico: Lonchocarpus cultratus Hassl. 

Nomes populares: Embira de-sapo-mole (RNC), timbó, rabo-de-bugio 

Descrição da Espécie: Árvore decídua, espécie, Secundária Inicial (DURIGAN e NOGUEIRA, 

1990) a Secundária Tardia (FERRETTI et al., 1995). Sua altura média atinge até 25 m e seu diâmetro 70 

cm. 

Nome científico: Terminalia glabrescens Mart. 

Nomes popular: Cerne amarelo  

Descrição da Espécie: Árvore decídua. Altura de 8-16 m, com tronco de 40-50 cm de diâmetro. 

Pioneira a Secundária tardia. (FERRETTI et al., 1995) 

Nome científico: Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin 
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Nomes populares: jacatirão, jacatirão-de-casca-lisa 

Descrição da Espécie: Árvore perenifólia, Pioneira a Secundária inicial (OLIVEIRA et al., 1996; 

LEITE e TAKAKI,1999). Sua altura atinge até 25 m e seu diâmetro até 100 cm. 

As características da autoecologia das espécies de maior Valor de Importância indicam que a 

área referente aos Polígonos 1, 2 e 3 da área de supressão vegetal, têm comportamento sucessional 

uniformemente distribuído entre Pioneira, Secundária Inicial e Secundária Tardia. 

Estrato 2 

As espécies florestais identificadas e mensuradas no Estrato 2 ao total foram 28, distribuídas 

em 21 Famílias Botânicas, sendo a Família Fabaceae a de maior frequência. A espécie Connarus 

regnellii, apresentou expressivo Valor de Importância, seguida de Croton floribundus e Miconia 

cinnamomifolia. (Tabela 26). 

Tabela: 26 – Valor de Importância – Estrato 2 

Nome Científico Família VC (%) VI (%) 

Anadenanthera colubrina Fabaceae 3% 5% 

Aspidosperma subincanum  Apocynaceae 4% 7% 

Astronium graveolens Anacardiaceae 1% 5% 

Casearia sylvestris Salicaceae 1% 3% 

Connarus regnellii Connaraceae 59% 63% 

Cordia trichotoma Boraginaceae 1% 2% 

Coutarea hexandra Rubiaceae 3% 6% 

Croton floribundus Euphorbiaceae 28% 35% 

Cupania vernalis Sapindaceae 10% 15% 

Gochnatia polymorpha Asteraceae 1% 4% 

Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 3% 4% 

Jacaranda puberula Bignoniaceae 9% 15% 

Lamanonia ternata Cunoniaceae 10% 13% 

Leucochloron incuriale Fabaceae 2% 5% 

Lonchocarpus cultratus Fabaceae 2% 5% 

Machaerium paraguariense Fabaceae 5% 9% 
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Nome Científico Família VC (%) VI (%) 

Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 17% 20% 

Myrsine coriaceae Primulaceae 1% 4% 

Nectranda oppositifolia Lauraceae 4% 9% 

Piptadenia gonoacantha Fabaceae 7% 10% 

Prunus sellowii Rosaceae 1% 4% 

Pterogyne nitens Fabaceae 2% 5% 

Sapindus saponaria Sapindaceae 5% 7% 

Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 2% 6% 

Terminalia glabrescens Combretaceae 9% 12% 

Vernonanthura discolor Asteraceae 2% 3% 

Vitex montevidensis Lamiaceae 1% 4% 

Xylopia emarginata Annonaceae 6% 9% 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

As espécies identificadas como de maior Valor de importância, apresentam as seguintes 

características de autoecologia: 

Nome científico: Conarus regnellii Desf. 

Nome popular:  Camboatá da serra 

Descrição da Espécie: Árvore decídua ou semidecídua, heliófita, espécie Secundária 

Tardia (DURIGAN & NOGUEIRA) a Clímax tolerante à sombra (PINTO 1977) ocorre na mata primária e 

secundária. Sua altura atinge até 20 m e seu diâmetro até 80 cm. 

Nome científico: Croton floribundus Spreng. 

Nomes populares: Capixingui, Velame 

Descrição da Espécie: Árvore rústica e Pioneira, é das primeiras a surgir em áreas degradadas. 

Médio porte, 6 a 10 metros de altura. Pioneira  

Nome científico: Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin 

Nomes populares: jacatirão, jacatirão-de-casca-lisa 
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Descrição da Espécie: Árvore perenifólia, Pioneira, ou Secundária Inicial (OLIVEIRA et al., 

1996; LEITE & TAKAKI,1999). Sua altura atinge até 25 m e seu diâmetro até 100 cm. 

As características da autoecologia das espécies de maior Valor de importância indicam que a área 

referente aos Polígonos 4, 5, 6 e 7 da área de supressão vegetal, têm comportamento sucessional bem 

distribuído entre Pioneira, Secundária Inicial, Secundária Tardia a Clímax.  

Estrato 3 

As espécies florestais identificadas e mensuradas no Estrato 3 ao total foram 29, distribuídas 

em 15 Famílias Botânicas, sendo a Família Fabaceae a de maior frequência. A espécie Roupala 

brasiliensis, apresentou expressivo Valor de importância, seguida de Vitex montevidensis e Cordia 

trichotoma. (Tabela 27) 

Tabela: 27 – Valor de Importância – Estrato 3 

Nome Científico Família VC (%) VI (%) 

Copaifera langsdorffii Fabaceae 1% 5% 

Casearia sylvestris Salicaceae 6% 9% 

Cordia trichotoma Boraginaceae 20% 28% 

Cordia trichotoma Boraginaceae 2% 4% 

Coutarea hexandra Rubiaceae 5% 9% 

Croton floribundus Euphorbiaceae 1% 3% 

Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 8% 10% 

Jacaranda puberula Bignoniaceae 4% 10% 

Leucochloron incuriale Fabaceae 2% 5% 

Machaerium paraguariense Fabaceae 2% 4% 

Machaerium stipitatum Fabaceae 4% 10% 

Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 2% 4% 

Myrcia multiflora Myrtaceae 1% 5% 

Nectandra lanceolata Lauraceae 7% 13% 

Nectandra lanceolata Lauraceae 3% 5% 

Nectranda megapotamica Lauraceae 2% 4% 

Nectranda oppositifolia Lauraceae 3% 5% 

Ouratea castaneifolia Ochnaceae 10% 11% 
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Nome Científico Família VC (%) VI (%) 

Piptadenia gonoacantha Fabaceae 4% 6% 

Platypodium elegans Fabaceae 8% 10% 

Poecilanthe parviflora Fabaceae 3% 7% 

Pterogyne nitens Fabaceae 1% 5% 

Pterogyne nitens Fabaceae 1% 3% 

Roupala brasiliensis Proteaceae 42% 46% 

Sapindus saponaria Sapindaceae 2% 3% 

Senegalia polyphylla Fabaceae 22% 24% 

Vitex montevidensis Lamiaceae 26% 32% 

Xylopia emarginata Annonaceae 6% 15% 

Zanthoxylum riedelianum Rutaceae 1% 3% 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

As espécies identificadas como de maior Valor de importância, apresentam as seguintes 

características de autoecologia: 

Nome científico:  Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch) K. S. Edwards. 

Nomes populares: Carvalho- nacional- brasiliense (RNC), carvalho-brasileiro, carvalho- rosa. 

Descrição da Espécie: Árvore semicaducifólia, espécie Secundária Inicial (DURIGAN & 

NOGUEIRA, 1990), Secundária Tardia (LONGHI,1995; NAVE et al.,1997) ou Clímax exigente em luz 

(PINTO,1997). Sua altura atinge até 25 m e seu diâmetro 45 cm. 

Nome científico: Vitex montevidensis (Spreng.) Moldenke 

Nome Popular: Tarumã  

Descrição da Espécie: Árvore decídua, espécie Secundária Inicial (DURIGAN et al., 1997) 

Secundária Tardia (DIAS et al., 1998) ou Clímax (FERRETTI et al.,1995). Sua altura média atinge até 20 

m e seu diâmetro até 11,0 cm. 

Nome científico: Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 
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Nomes populares: louro-pardo, freijó. 

Descrição da Espécie: Árvore caducifólia, heliófita, polígama, Secundária Inicial (DURIGAN & 

NOGUEIRA, 1990; JESUS 1997; NAVE et al., 1997; VACARO et al.,1999) a Secundária Tardia (PIÑA-

RODRIGUES et al., 1997). Sua altura atinge até 25 m e seu diâmetro 80 cm. 

As características da autoecologia das espécies de maior Valor de importância, indicam que a 

área referente aos Polígonos 8, 9, 10, 11 e 12 da área de supressão vegetal, têm comportamento 

sucessional distribuído entre Pioneira e com mais frequência Secundária Inicial, Secundária Tardia a 

Clímax.  

 Considerações Finais 

As amostragens realizadas na ADA e AID resultaram em um total de 490 indivíduos, distribuídos 

em 54 espécies, contempladas por 27 famílias botânicas. Entre as 54 espécies vegetais, 6 são endêmicas 

do bioma mata atlântica, a saber: Albizia polycephala (Albiha), Hirtella hebeclada (Simsiúva), Lamanonia 

ternata (Guaperê), Leucochloron incuriale (Chico pires), Miconia cinnamomifolia (Jacatirão) e Nectranda 

megapotamica (Canelinha). 

O diagnóstico obtido foi de floresta secundária em estágio inicial e médio, e está de acordo com 

outros estudos florísticos realizados na mesma região (Nova Campina, Ribeirão Branco e Itapeva), em 

diferentes empreendimentos (Faria et al., 2013; Faria et al., 2013).  

A parcela 13 se destacou quanto ao número de espécies, 19 no total. As parcelas 10, 11, 19 e 

20, apresentaram apenas uma espécie representante. A ocorrência se deve ao fato de que as parcelas 

citadas estão inseridas em áreas destinadas ao cultivo de Eucalyptus spp. e Pinus elliottii.  

Já ao considerar a abundância presente na amostragem, verifica-se que a parcela 2 se 

apresenta como a mais expressiva, somando um total de 40 espécimes, seguida pelas parcelas 01, 05 e 

13, que revelaram um montante de 32 espécimes cada. A parcela de menor abundância é a de número 

19, contemplada com apenas 11 indivíduos. 
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Quando considerados os dados de abundância, a família Myrtaceae se destaca com um total de 

96 espécimes, seguida pela Fabaceae com 90 espécimes, Pinaceae, com 75 espécimes e por fim, a 

Melastomataceae com 26 espécimes. As demais famílias revelaram valores menos expressivos, entre 1 

e 25 espécimes. O elevado número de indivíduos pertencentes às famílias Fabaceae e Melastomataceae 

marca a influência do Bioma Mata Atlântica.  

Já as famílias de maior dispersão apontadas no estudo foram a Bignomiaceae, com 72% de 

ocorrência – presente em 10 parcelas – e a Euphorbiaceae, com 57% e ocorrência em 8 parcelas. A 

família Bignomiaceae tem síndrome de dispersão anemocórica, ou seja, pela ação do vento; enquanto 

que a família Euphorbiaceae pode ser autocórica, com mecanismos próprios de dispersão de sementes, 

e zoocórica, com dispersão através de animais. 

A análise de Distribuição Diamétrica apresentou a tendência típica de florestas naturais, com a 

curva do “J” invertido. Isto significa o número mais expressivo de indivíduos nas fases de ingresso e 

poucos indivíduos na fase adulta. 

Em suma, o levantamento de dados primários se mostrou significativo, pois o número de parcelas 

utilizadas foi suficiente para gerar os paramentos fitossociológicos, além de gerar informações 

condizentes com o bioma e o estágio sucessional dos ambientes estudados. 

Ressalta-se que nenhuma das espécies registradas encontra-se sob qualquer grau de ameaça 

segundo todas as listas consultadas (Instrução Normativa do MMA de setembro de 2008; IUCN, 2019). 

10.4 Fauna 

De acordo com a Decisão da Diretoria nº 217/2014/I, de 06 de agosto de 2014, que dispõe sobre 

a aprovação e divulgação do “Manual para Elaboração de Estudos para o Licenciamento Ambiental com 

Avaliação de Impacto Ambiental no âmbito da CETESB”, para o levantamento da fauna terrestre, deve-

se considerar a sazonalidade dos períodos seco e chuvoso e seguir as metodologias específica para 

cada grupo faunístico estudado - herpetofauna, avifauna e mastofauna – além de apresentar o esforço 

de amostragem compatível para cada grupo. Os resultados deverão apresentar, detalhadamente, a 
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metodologia aplicada em campo, bem como as justificativas para a escolha de cada uma delas, levando 

em consideração o grupo faunístico a que ela se destina.  

Durante os levantamentos em campo, foi anexado a maior quantidade de informações possíveis 

sobre os espécimes amostrados, como: nome popular, espécie, hábitat, origem, dados sobre a captura, 

endemismo, dentre outras. Os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos e discutidos por meio 

de texto corrido. O esforço da amostragem foi concentrado nos remanescentes de vegetação mais 

significativos para a fauna, como a área que sofrerá interferência, áreas de realocação da fauna e 

corredores ecológicos. 

O grupo dos vertebrados terrestres, sugeridos para o estudo, apresentam características que 

podem fornecer informações a respeito do local estudado. Referindo-se à herpetofauna, devido às 

características ecológicas e biológicas inerentes aos animais do grupo, estes se mostram particularmente 

sensíveis às variações e depleções ambientais, de modo que muitas espécies podem ser consideradas 

boas indicadoras de qualidade ambiental (DUELLMAN e TRUEB, 1994; FARIA et al., 2007).  

Dentre as espécies da herpetofauna, os anfíbios particularmente são os mais sensíveis, pois 

além da baixa mobilidade - que limita a dispersão dos indivíduos - a maioria das espécies apresenta um 

ciclo de vida complexo, envolvendo uma fase aquática e uma terrestre, o que os torna dependentes da 

boa qualidade destes dois ambientes (DUELLMAN e TRUEB, 1986). Por isso, diversas espécies de 

anfíbios podem ser consideradas bioindicadores de boa qualidade ambiental.  

Já com relação aos répteis, há uma lacuna de conhecimento sobre a distribuição das espécies 

e sua sensibilidade, pois a maioria possui hábitos crípticos e/ou distribuição naturalmente rara, contudo 

a principal importância ecológica das serpentes e lagartos em um ecossistema, está relacionada com as 

interações tróficas com as demais espécies. Os lagartos geralmente se alimentam de artrópodes (aranhas 

e insetos), enquanto as serpentes são carnívoras, alimentando-se de vários tipos de presas e ocupam 

posições próximas ao ápice nas cadeias alimentares (TOFT, 1985). Logo, os répteis formam uma 

importante interação ecológica entre os seres invertebrados e vertebrados. 
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As aves apresentam uma grande diversidade de preferências ecológicas, como dieta, uso das 

paisagens e estratos vegetacionais. Mediante essas informações é possível afirmar um alto potencial na 

indicação da estrutura, tipologia e grau de conservação das paisagens.  

Segundo Gray et al. (2007) algumas espécies de dieta especializada como frugívoros e 

determinados insetívoros são muito sensíveis às modificações ambientais e sua inserção no ambiente 

está diretamente relacionada com a oferta de recursos do sistema para cada espécie.  

De acordo com Andrade (2006), o grupo das aves constitui excelente bioindicador das condições 

ecológicas das paisagens, pelo fato de suas características naturais favorecerem a obtenção de dados 

consistentes, mesmo que em curto espaço de tempo. 

Por fim, os mamíferos exercem importante papel ecológico nos diversos ecossistemas, pois 

contribuem para a manutenção do equilíbrio das populações e comunidades dos ambientes em que estão 

inseridos, atuando como polinizadores, pastadores, predadores e/ou dispersores de sementes, presas e 

predadores de topo de cadeia, por conseguinte regulando a dinâmica populacional tanto em animais 

quanto em vegetais (CUÁRON, 2000). De acordo com Dotta e Verdade (2007) esses animais mostram-

se sensíveis principalmente a fatores relacionados à ocupação humana, por exemplo, caça, perda e 

fragmentação de habitat. 

Em suma, a perda e fragmentação de habitat são as principais ameaças aos representantes da 

fauna terrestre, logo estudos que permitam compreender como as comunidades se comportam em 

ambientes fragmentados são imprescindíveis. 

 Objetivos 

Apresentar os resultados do levantamento da fauna terrestre presente nos remanescentes de 

vegetação abrangidos pela ADA e parte da AID do empreendimento denominado Mineração Longa Vida.  

10.4.1.1 Objetivos específicos  

1. Levantamento de dados secundários em bibliografia específica, acerca das espécies da fauna 

com potencial de ocorrência na área do empreendimento; 
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2. Levantamento e identificação de espécies da mastofauna, herpetofauna e avifauna por meio 

da utilização de metodologias específicas para cada grupo; 

3. Identificação de grupos da fauna que apresentam necessidades especiais de manejo; 

4. Definição de espécies passíveis de serem utilizadas como bioindicadores da qualidade 

ambiental. 

5. Diagnóstico de ocorrência de vetores (carrapatos) e reservatórios (capivaras) da bactéria 

Rickettsia rickttsii. 

 Materiais e Métodos  

O levantamento de fauna foi realizado no município de Nova Campina ao longo de duas 

campanhas, respeitando a sazonalidade dos períodos de seca e chuva. Os estudos foram obtidos por 

meio de campanhas com duração de 10 dias, sendo o esforço amostral empregado de acordo com as 

características dos espécimes compreendidos por cada grupo faunístico. A primeira campanha teve início 

no dia 08 de dezembro de 2018 e término em 17 de dezembro de 2018, correspondendo à campanha 

chuvosa; já campanha no período de seca teve seu início no dia 25 de março de 2019 e término em 4 de 

abril de 2019. 

Foi confeccionado, para grupo de fauna, uma lista cumulativa de espécies por ponto amostral 

considerando as duas campanhas realizadas. Também foram gerados diversos gráficos, como: riqueza 

de espécies por ponto amostral, riqueza de espécies por método e por fim, espécies por tempo (curva de 

acúmulo).  

A “curva de acumulação de espécies” é uma representação gráfica com grande utilização nas 

áreas de ecologia. Seu gráfico consiste no número de espécies (grafado no eixo das ordenadas, ou 

simplesmente eixo y) contra o esforço amostral (grafado no eixo das abscissas, também denominado 

eixo x). Batista e Schilling (2008) afirmam que a curva do coletor é geralmente construída utilizando-se a 

ordem em que os dados foram obtidos em campo como ordem “natural” para acumular o número de 

espécies e o número de pontos ou a áreas amostradas, evitando assim, o viés amostral.  
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Nas curvas assim geradas, é comum que o pesquisador interprete rápidos crescimentos ou 

patamares temporários como atributos característicos da comunidade sendo estudada. O momento em 

que a curva atinge o seu ponto de assíntota (uma linha reta que se aproxima indefinidamente da curva, 

porém sem interceptá-la) pode ser interpretado como o ponto onde grande parte da diversidade das 

espécies residentes na área foi inventariada, não sendo necessário ampliar o esforço amostral. O fato da 

curva do coletor fornecer informações do número de espécies por região estudada, também proporciona 

a comparação entre estudos distintos a partir da análise de curvas diferentes. 

Em todos os pontos de amostragens foram instaladas diferentes armadilhas de captura, com o 

intuito de complementar os métodos e maximizar as capturas. Mais detalhadamente, as armadilhas de 

interceptação e queda foram instaladas em 8 pontos amostrais e cada ponto contou com 4 baldes de 60 

litros ligados entre si por lonas plásticas de 5 metros de comprimento; já as armadilhas Sherman e 

Tomahawk foram instaladas nos treze pontos amostrais, e em cada ponto foram instaladas duas 

armadilhas do tipo Sherman, uma com dimensões 31x8x9cm e a outra com dimensões 43x12x14cm, e 

uma do tipo Tomahawk 50x21x20cm. Totalizando 3 armadilhas por ponto amostral.  

Tendo em vista a quantidade de petrechos por unidade e as particularidades de cada grupo 

faunístico, considera-se que a diferença no número de armadilhas entre os pontos não prejudicou a 

análise dos dados do levantamento. A seguir, a tabela 28, mostra sucintamente, o delineamento amostral 

do Programa de Levantamento de Fauna. 

Tabela: 28 – Delineamento amostral utilizado para o levantamento de fauna terrestre. 

Delineamento Amostral Do Programa 

Grupo 
Petrecho 
utilizado 

Dimensão 
do petrecho 

Quantidade 
de petrecho 
por unidade 
amostral 

Número de 
campanhas 

Dias / 
campanha 

Tempo de 
amostragem: 
hora/dia 

Quantidades 
de Áreas 
amostradas 

Dias 
efetivos 
de 
campo 

Esforço amostral 
(horas) 

Mastofauna Sherman 31x8x9cm 1 2 10 24 13 20 6240 

Mastofauna Sherman 43x12x14cm 1 2 10 24 13 20 6240 

Mastofauna Tomahawk 50x21x20cm 1 2 10 24 13 20 6240 

Mastofauna 
Armadilha 
fotográfica 

 1 2 10 24 8 20 3840 

Mastofauna 
Armadilha de 
pegadas 

Cama de 
areia 
60x60cm 

1 2 10 24 5 20 2400 

Mastofauna; 

Herpetofauna 
Pitfall traps Baldes 60l 4 2 10 24 8 20 15360  

Página: 456



  

 

 

   

  

Página 368 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Delineamento Amostral Do Programa 

Grupo 
Petrecho 
utilizado 

Dimensão 
do petrecho 

Quantidade 
de petrecho 
por unidade 
amostral 

Número de 
campanhas 

Dias / 
campanha 

Tempo de 
amostragem: 
hora/dia 

Quantidades 
de Áreas 
amostradas 

Dias 
efetivos 
de 
campo 

Esforço amostral 
(horas) 

Herpetofauna 
Busca ativa 
(auditiva e 
visual)  

 1 2 10 8 4 20 160 

Avifauna 
Observação 
direta 

 1 2 10 8 13 20 160 

Fonte: Chiavini e Santos (2018) 

O reconhecimento das áreas de interesse do empreendimento (Área de Influência Direta- AID e 

Área Diretamente Afetada - ADA) foi auxiliado por cartografia, imagens de satélite, fotos aéreas e 

softwares de geoprocessamento, conforme pode ser observado no anexo IV. 

10.4.2.1 Herpetofauna  

Foram selecionados locais de amostragens na Área Diretamente Afetada de Área de Influência 

Direta e do empreendimento para a realização de levantamentos sistemáticos. Os pontos de amostragem 

foram selecionados de forma a representar todas as paisagens presentes na área de influência, 

destacando os ambientes úmidos encontrados na ADA e AID, sendo estes, apresentados no anexo XXVI. 

Para caracterização e escolha dos pontos de amostragem, procurou-se identificar, 

preferencialmente, ambientes que apresentem um conjunto de características ideais e necessárias para 

sustentar uma comunidade de anfíbios e répteis. Tal associação das espécies da herpetofauna aos 

respectivos ambientes, é feita através da análise de parâmetros conhecidamente importantes (tipo e 

estrutura da vegetação, presença de corpo d’água, disponibilidade de abrigos, entre outros). 

Foram adotados três métodos quantitativos de amostragem: Busca Ativa por Visualização, 

Busca Ativa por Audição (Zoofonia) e Armadilhas de Interceptação e Queda. Como método qualitativo, 

foram considerados os encontros ocasionais. Todos métodos em conjunto tiveram como objetivo ampliar 

o inventário das espécies, assim como obter informações sobre riqueza, distribuição das espécies nos 

pontos amostrais, padrões de atividade e outros aspectos da ecologia da fauna de anfíbios e répteis da 

região. 
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A Busca ativa por Visualização das espécies consiste em caminhadas sistemáticas ao longo dos 

locais de amostragem, procurando de forma minuciosa os animais onde se abrigam (em cavidades de 

árvores, entre frestas de rochas, sob rochas e troncos, no solo, na serrapilheira, nas moitas de bromélias 

e ao longo de vegetação marginal dos cursos d’água). Esse método teve como objetivo ampliar o 

inventário das espécies, assim como obter informações sobre riqueza, distribuição no ambiente e padrões 

de atividade (Figura 139). 

 
Figura 139 – Ilustra a busca ativa sendo realizada em meio florestal. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A Busca Ativa por Audição (Zoofonia) consiste em identificar as espécies de anfíbios através da 

vocalização. Freitas e Silva (2007) explicam que a vocalização emitida por cada espécie é intrínseca, 

funcionando como um mecanismo exclusivo para o reconhecimento intraespecífico. Este método foi 

aplicado no período noturno e compreendeu um esforço de amostragem em diferentes locais utilizados 

pelos anuros, sendo registradas todas as espécies através do registro auditivo. A escolha do período 

justifica-se ainda, pois constitui o momento do dia onde se encontra um pico nas atividades reprodutivas 

da maioria das espécies de anuros (CARDOSO e MARTINS 1987; PRADO e POMBAL JR., 2005).   

O esforço amostral para a busca visual e auditiva pode ser calculado através do número de 

profissionais em campo x hora de busca por dia x duração da campanha em dias x número de 

campanhas. Portanto, o cálculo do esforço amostral foi de 160 horas de busca ativa (1 x 8 x 10 x 2). 
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Foram instaladas também, armadilhas de interceptação-e-queda ou “pitfall traps” (CORN, 1994; 

CECHIN e MARTINS, 2000), utilizadas para a captura de espécies associadas ao chão de matas, de 

difícil registro através de outras metodologias. As armadilhas foram instaladas em linhas, conectados por 

cercas-guia confeccionadas com lona plástica.  

Foram instaladas sequencias de armadilhas de interceptação e queda contendo quatro baldes 

imersos no chão e três linhas centrais de cinco metros, formando as cercas guia responsável por conectar 

os baldes. O objetivo desta metodologia é guiar os espécimes que se depararem com as cercas para que 

estes sejam conduzidos até os baldes e fiquem presos em seu interior.  

Nos casos em que tal adaptação se fez necessária, o posicionamento das armadilhas de 

interceptação e queda sofreu alteração para disposição em “Y”, de maneira que, se instalou um balde 

central, de onde partiram três cercas guia de cinco metros de comprimento e um metro de altura. Ao final 

de cada cerca, foi inserido um novo balde a fim de evitar que o animal guiado pela armadilha evada da 

captura (Figuras 140, 141 e 142). 

 
Figura 140 – A - Ilustra a armadilha de interceptação e queda em disposição linear; B - Ilustra a armadilha de 
interceptação e queda com disposição em “Y”. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 
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Figura 141 – Ilustra a instalação das armadilhas de 
interceptação e queda. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Figura 142 – Ilustra a armadilha de interceptação e 
queda já instalada em campo. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

 

Para realização do trabalho de captura, foram definidos oito pontos de coleta, distribuídos pela 

área a ser suprimida, assim como nos remanescentes de vegetação da AID, identificados por meio dos 

pontos 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 13. Ao término da segunda campanha, todas as armadilhas foram 

retiradas e os buracos foram tampados (Figuras 143 e 144). 

  
Figura 143 – Ilustra as armadilhas de interceptação e 
queda, instalada em campo com os baldes fechados. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Figura 144 – Ilustra o local após ser desinstalada as 
armadilhas de interceptação e queda. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 
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O esforço de amostragem para as armadilhas de interceptação e queda foi calculado 

considerando o número de baldes por unidade amostral (4), multiplicado pelos dias e horas em que estas 

permaneceram em campo (20 dias x 24 horas), multiplicado pelo número de pontos amostrais em que 

foram instalados (8), resultando em um montante de 15.360 horas de amostragem. 

As “funnel traps” (GREENBERG et al., 1994) podem ser instaladas junto às cercas das 

armadilhas de interceptação-e-queda, o que pode melhorar sua capacidade de captura, contudo não foi 

possível comprar o material de campo, pois a empresa responsável pela venda do produto não tinha a 

armadilha no estoque, nem disponibilidade para fazê-lo. 

Os encontros ocasionais foram obtidos principalmente durante os demais períodos de 

permanência da equipe em campo, ao longo dos deslocamentos entre os pontos amostrais ou 

informações cedidas por terceiros. Durante os percursos diários nos pontos amostrais para checagem 

das armadilhas de interceptação e queda, nas áreas abertas ou florestadas, foram realizados eventuais 

registros por avistamento ou vocalização, considerados na listagem geral do reservatório. Esses dados 

podem ser mais ou menos expressivos, dependendo da época do ano, temperatura ou acaso. 

Os indivíduos capturados tiveram seus dados morfométricos obtidos e foram avaliados quanto 

a saúde e integridade física. Posteriormente os indivíduos foram marcados por meio da técnica mais 

adequada para cada espécie, sendo por tingimento com tinta atóxica ou anilhamento numerado 

sequencialmente. Na hipótese de marcação por tingimento, o sistema de coloração e posicionamento 

das marcações variaram de acordo com cada espécie.  

Para a marcação por tingimento, os répteis receberam a marcação por meio da coloração das 

unhas ou das patas por meio de um sistema de numeração, conforme sugerido a seguir: 
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Figura 145 – Esquema demonstrando o sistema de numeração para a marcação e 
identificação utilizando a ablação de falanges. 
Fonte: Seigel e Collins (1993). 

O modelo acima exemplifica uma metodologia de identificação utilizando sequência numérica 

única para identificação do espécime em questão, onde cada dedo possui um valor previamente 

determinado e o tingimento alternado destes, resulta em uma sequência numérica única para o indivíduo 

marcado. 

No caso de serpentes, a marcação por tingimento foi realizada na lateral do corpo do animal de 

maneira que seja visível durante uma recaptura, mas não prejudique o espécime por exposição e 

facilitação da identificação por predadores ou presas. Indivíduos pequenos que possuem falanges 

pequenas demais para o tingimento ser eficiente, tiveram as marcações alteradas para outras partes do 

corpo, priorizando sempre o ventre, de maneira que sua camuflagem não seja prejudicada.  

 

 

Página: 462



  

 

 

   

  

Página 374 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Os espécimes manuseados receberam marcação única e individual por numeração ou 

posicionamento das marcas, de maneira que o indivíduo possa ser reconhecido individualmente. As cores 

de tintas a serem usadas foram definidas pela equipe responsável no início dos trabalhos. 

Complementando o processo de marcação, foi preenchida uma ficha de captura individual para cada 

espécime coletado. A ficha segue os modelos das fichas utilizadas em campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 146 – Biometria do indivíduo da espécie Enyalius 
perditus, conhecido popularmente como camaleão. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Figura 147 – Marcação do indivíduo da espécie 
Enyalius perditus, conhecido popularmente como 
camaleão.  
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 
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Quadro 42 – Modelo de Ficha de campo para anfíbios. 

Anfíbios 

Nome do projeto 

Empreendedor: 

Empreendimento: 

Responsável pela captura: 

Responsável pelo preenchimento da ficha: 

Local: Coordenada: 

Fitofisionomia: Estágio: 

Condição climática: Temperatura do ambiente: 

Data da captura: Hora da captura: 

Peso do saco sem o indivíduo: Peso do saco com o espécime: 

Detalhes da marcação: 

 

 

Espécie: 

Idade aproximada: Sexo: 

Método de captura: Característica do local de captura: 

Coloração: Aspecto físico: 

Tamanho corporal: Tamanho da cabeça: 

Largura corporal: Comprimento da tíbia: 

Presença de calos: Condição de estresse na captura: 

Condição de estresse no momento da soltura: 

Ferimentos: Parasitas: 

Fotos: 

Observações: 

 

 

Fonte: Chiavini e Santos (2019) 
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Quadro 43 – Modelo de ficha de campo para lagartos. 

Lagartos 

Nome do projeto 

Empreendedor: 

Empreendimento: 

Responsável pela captura: 

Responsável pelo preenchimento da ficha: 

Local: Coordenada: 

Fitofisionomia: Estágio: 

Condição climática: Temperatura do ambiente: 

Data da captura: Hora da captura: 

Peso do saco sem o indivíduo: Peso do saco com o espécime: 

Detalhes da marcação: 
 
 

Espécie: 

Idade aproximada: Sexo: 

Método de captura: Característica do local de captura: 

Coloração: Aspecto físico: 

Tamanho corporal (cabeça até cauda): Tamanho da cabeça: 

Largura corporal: Comprimento da cauda: 

Tamanho corporal total: Condição de estresse na captura: 

Condição de estresse no momento da soltura: 

Ferimentos: Parasitas: 

Fotos: 

Observações: 
 
 
 

Fonte: Chiavini e Santos (2019) 
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Quadro 44 – Modelo de ficha de campo para lagartos. 

 
Serpentes 

Nome do projeto 

Empreendedor: 

Empreendimento: 

Responsável pela captura: 

Responsável pelo preenchimento da ficha: 

Local: Coordenada: 

Fitofisionomia: Estágio: 

Condição climática: Temperatura do ambiente: 

Data da captura: Hora da captura: 

Peso do saco sem o indivíduo: Peso do saco com o espécime: 

Detalhes da marcação: 
 
 

Espécie: 

Idade aproximada: Sexo: 

Método de captura: Característica do local de captura: 

Coloração: Aspecto físico: 

Comprimento total: 

Comprimento da cabeça até a cloaca: 

Comprimento da coala até a ponta da cauda: 

Diâmetro: Condição de estresse na captura: 

Condição de estresse no momento da soltura: 

Ferimentos: Parasitas: 

Fotos: 

Observações: 
 
 
 

Fonte: Chiavini e Santos (2019) 
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Todos os animais capturados por meio de busca ativa ou por meio de armadilhamento de queda, 

foram registrados e identificados em campo. Quando não houve a possibilidade de identificação em 

campo a nível de espécie, as características morfológicas específicas da espécie foram fotografadas para 

posterior identificação, que foi realizada com o auxílio de guias de referências científicas, como o Guia 

Ilustrado de Serpentes da Mata Atlântica e do Cerrado (MARQUES et al., 2003; MARQUES et al., 2015) 

e Anfíbios da Mata Atlântica (HADDAD et al., 2013), além de consultas a sites científicos como 

Amphibiaweb (AMPHIBIAWEB, 2019), The Reptile Database (UETZ e HOSEK, 2019) e Amphibian 

Species of the World (FROST, 2019), estando de acordo com as listas taxonômicas oficiais divulgadas 

pela Sociedade Brasileira de Herpetologia (SEGALLA et al., 2016; COSTA e BÉRNILS, 2018). 

10.4.2.2 Avifauna  

Para a amostragem da Avifauna, foram realizados levantamentos sistemáticas de dados, através 

da aplicação de transectos de varredura (BIBBY et al., 1993), correspondentes a censos matutinos (a 

partir do amanhecer) e vespertinos (crepúsculo), ao longo de caminhadas pelos ambientes componentes 

da paisagem local.  

O pesquisador permaneceu estacionado por um tempo determinado (20 min) em cada ponto 

registrando (quantificando) todas as espécies ouvidas ou observadas, conforme sugerido por Ralph et 

al., 1995. A distância estabelecida entre os dois pontos foi de, no mínimo 200 m, para garantir a 

independência dos dados, ou seja, para diminuir a probabilidade de registrar mais de uma vez o mesmo 

indivíduo.  

Essa atividade foi realizada no início da manhã e ao fim de tarde. Nesse método, anota-se os 

contatos com a espécie. Um contato é definido pelo registro visual ou auditivo de um indivíduo, um par 

ou um bando (VIELLIARD e SILVA, 1990). 
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Figura 148 – Ilustra o método de observação direta de aves em 
campo. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Além da aplicação dos transectos de varredura, foram realizados registros oportunos e 

caminhadas assistemáticas pelos pontos amostrais. Os registros oportunos ocorreram ao longo de todo 

o dia em que a equipe estava em campo. 

As amostragens foram realizadas no início das manhãs, das 06:00h – 11:00h, e no fim das 

tardes, das 16:00h – 19:00h, já que nestes períodos, a maioria das espécies de aves está ativa, o que 

facilita o maior número de registros.  

As aves foram registradas por visualização e vocalização, com auxílio de binóculo Bushnell 

10x42 mm e as espécies foram identificadas de acordo com bibliografia específica (SICK, 1997; SIGRIST, 

2009). Quando necessário, as vocalizações desconhecidas foram gravadas com um gravador portátil 

Tascam DR-05 acoplado de um microfone unidirecional CSR HT-81, as quais foram adquiridas, para 

identificação, com base em banco de dados como: Xeno Canto (www.xeno-canto.org), WikiAves 

(www.wikiaves.com.br) e no DVD Aves do Brasil (MINNS et al., 2010).  

As classificações taxonômicas e a nomenclatura das espécies seguiram as resoluções do 

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2019). Os endemismos da Mata Atlântica 

ou Cerrado foram indicados de acordo com De Luca et al. (2009) e o grau de ameaça de acordo com a 
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Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do IBAMA (BRASIL, 2014) e a lista vermelha da 

International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2019).  

A sensibilidade às ações antrópicas no habitat e a dependência do ambiente florestal seguiram 

o trabalho de Stotz et al. (1996) e Silva (1995), respectivamente. As espécies foram agrupadas em guildas 

alimentares de acordo com Willis (1979) e Sick (1997) acrescidas do conhecimento do pesquisador. 

Durante os percursos, foram realizados levantamentos das espécies de aves observados com 

auxílio de um binóculo e de um gravador (para eventuais registros sonoros) e anotando-se os seguintes 

itens: 

 Localização geográfica (em coordenadas) dos locais amostrados, mediante o uso de um 
GPS (Sistema de Posicionamento Global);  

 Data e horário da coleta de informações; 

 Condições climáticas no momento da coleta de dados; 

 Nome da espécie constatada (preferencialmente reconhecimento científico em campo); 

 Número de indivíduos observados por a espécie no ponto de observação; 

 Tipo de registro obtido para a espécie (sonoro, visual, ninhos, vestígios etc.); 

 Complexidade estrutural da paisagem (tipologias de habitats componentes); 

 Tipo de ambiente de registro: classificação da fitofisionomia vegetal; 

 Estrato de registro: solo, herbáceo, arbustivo, mediano, dossel, corticícola (aves 
associadas aos troncos senis para forrageamento e/ou nidificação); 

 Deslocamento da ave para ambientes vizinhos; 

 Forrageamento, nidificação e outras atividades. 

Como forma de prevenir a geração de estresse nos exemplares da avifauna, optou-se pela não 

utilização de redes de neblina, tendo em vista que a captura é o principal fator causador de estresse para 

a avifauna. 
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O esforço amostral para avifauna foi calculado da seguinte forma: número de observadores em 

campo x hora de observação por dia x duração da campanha em dias x número de campanhas. Portanto, 

o cálculo do esforço amostral foi de 160 horas de observação (1 x 8 x 10 x 2). 

Por não haver captura e manuseio de espécimes pertencentes a este grupo, não houve a 

necessidade de técnicas de marcação e eutanásia. 

10.4.2.3 Mastofauna   

Para a realização do levantamento dos dados primários na ADA e AID do empreendimento, os 

estudos referentes a mastofauna foram realizados com o intuito de abranger todas as paisagens 

encontradas na Área Diretamente Afetada e na Área de Influência Direta do empreendimento, sendo 

contemplados os mamíferos não voadores de pequeno, médio e grande porte. 

A investigação adequada da comunidade de mamíferos em determinada área, exige uma 

combinação de diferentes métodos de trabalho (VOSS e EMMONS, 1996). Como a maioria dos 

mamíferos apresenta hábitos noturnos e discretos, o que dificulta a sua visualização, foram utilizadas 

técnicas de registros diretos (armadilhas de câmera trap) e registros indiretos (fezes, vocalizações, 

pegadas, tocas) dentre outros vestígios, além de utilização de armadilhas como Sherman, Tomahawk e 

de interceptação e queda.  

Foram utilizadas as armadilhas Tomahawk e Sherman de tamanhos variados, específicas para 

a captura de pequenos mamíferos e/ou para captura de animais maiores como gambá (Didelphis sp.) e 

cuíca (Philander frenatus). 

 A atração do animal foi feita com utilização de iscas, variando de acordo com a dieta das 

espécies locais, sendo os principais alimentos utilizados: banana, sardinha, ovo, bacon, frutas, paçoca, 

dentre outras. As áreas de amostragem contaram com o seguinte armadilhamento: duas armadilhas do 

tipo Sherman com dimensões de 31 x 8 x 9 cm e 43 x 12 x 14 cm e uma armadilha do tipo Tomahawk 

com dimensionamento de 50 x 21 x 20 cm.  As armadilhas ficaram distantes entre si em aproximadamente 

10 metros, instaladas em locais estratégicos reconhecido como locais de passagem ou alimentação da 

mastofauna.  
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As capturas ocorreram em duas campanhas respeitando a sazonalidade, tendo cada uma delas, 

duração de dez dias. Foram utilizadas 39 armadilhas dispostas em 13 áreas de captura. As armadilhas 

podem ser visualizadas nas figuras a seguir: 

  
Figura 149 – Ilustra a armadilhas do tipo Sherman 
aberta em meio florestal. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Figura 150 – Ilustra a armadilha do tipo Tomahawk 
aberta em meio florestal. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

  
Figura 151 – lustra a armadilhas do tipo Sherman 
com o indivíduo capturado.  
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Figura 152 – Ilustra a armadilha do tipo Tomahawk com 
o indivíduo capturado.  
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Também foram utilizadas as armadilhas de interceptação queda “pitfall”, que auxiliaram na 

captura de mamíferos fossoriais, dificilmente capturadas por armadilhas do tipo “live trap”. A instalação 

das armadilhas de “pitfalls” é detalhada na metodologia para herpetofauna. Para cada indivíduo 

capturado, foram registradas as seguintes informações: 

 Espécie: a identificação do exemplar foi feita in loco, sempre que possível, com auxílio de 

literatura (EMMONS e FEER, 1997; WILSON e REEDER, 2005; REIS, 2006; dentre outras). Em caso de 

não identificação do indivíduo, dados referentes às características do espécime foram registrados de 
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acordo com a ficha de campo e este foi fotografado para posterior identificação com auxílio de bibliografia 

específica; 

 Local da captura: área amostrada, georeferenciada; 

 Sexo e condição reprodutiva: baseado nas características morfológicas externas; 

 Peso: foram utilizadas balanças do tipo “Pesolas” com capacidade de 100g, 300g, 1kg, 

5kg e 10kg; 

 Medidas Morfométricas: foram feitas as medidas do comprimento do corpo, comprimento 

da cauda, patas, largura corporal, tamanho da cabeça e tamanho da orelha; 

 Marcação: os indivíduos capturados receberam marcação metálica para posterior 

identificação. 

Após os procedimentos descritos acima e verificação da saúde do indivíduo, os animais foram 

soltos no mesmo local onde ocorreu a captura. Conforme sugerido por Oliveira e Claro (2003) a contenção 

para manuseio, marcação e coleta de dados do espécime foi realizada apenas após todos os 

equipamentos usados para medições estarem preparados (paquímetro, balança, marcadores, trenas, 

máquina fotográfica, etc.), de maneira que o animal seja contido pelo menor período de tempo possível, 

diminuindo assim o nível de estresse causado ao indivíduo. 
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Figura 153 – Ilustra a obtenção de dados morfométricos do 
animal capturado (comprimento do corpo do animal). 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Figura 154 – Ilustra a obtenção de dados 
morfométricos do animal capturado (peso 
do indivíduo). 
Fonte: Chiavini e Santos, (2018). 

Por se tratar de espécimes com potencial de causar lesões ou ser vetor de parasitas para a 

equipe, foi imprescindível o uso de EPIs como luvas de couro, perneiras e puçás para contenção do 

animal.  

Durante os levantamentos, o esforço amostral foi dividido em duas campanhas com duração de 

10 dias cada, totalizando 20 dias de amostragem. O esforço amostral foi calculado a partir do número de 

armadilhas x número de dias em que as mesmas permaneceram acionadas x horas de armadilhamento 

por dia. Dessa maneira, em cada campanha, se empregou um esforço de 39 armadilhas/dia. 

Considerando todos os pontos de amostragem (13), multiplicando pelo número de armadilhas em cada 

ponto amostral (3) e somando as duas campanhas (20 dias x 24 horas), tem-se um esforço amostral de 

18.720 horas de amostragem (39 armadilhas/dia x 10 dias/campanha x 2 campanhas x 24 horas). 

Com a finalidade de reduzir o tempo de manuseio e o estresse, optou-se pelo método de 

marcação com brincos metálicos numerados, pois considera-se que a marcação por meio de tatuagens, 

pinturas ou mutilação causam sofrimento e estresse ao animal, além da possibilidade de que o tingimento 

da pelagem possa expor o indivíduo a um maior risco de predação. Sendo assim, cada indivíduo coletado, 

recebeu um brinco em uma das orelhas.  
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A definição de qual das orelhas, assim como a posição em que o brinco foi inserido, variou a 

critério da equipe como maneira de facilitar posterior identificação para espécimes pertencentes a 

espécies semelhantes entre si.  

Cada indivíduo recebeu um brinco contendo uma numeração única e possuindo dimensões 

condizentes com sua espécie, tamanho e forma de vida. Os brincos possuem variação de tamanho de 

CA1 a CA7, sendo, portanto, um método de marcação eficiente para mamíferos desde os pequenos 

roedores até mamíferos de maior porte. A imagem abaixo exemplifica o modelo de brinco a ser utilizado 

para o procedimento de marcação. 

 
Figura 155 – Exemplo de brinco a ser utilizado na marcação de mamíferos 
ressaltando as dimensões em milímetros. 
Fonte: Anilhas Capri (2018). 

Os brincos acima, pertencentes ao modelo CA1, são comumente usados para marcação de 

pequenos roedores como ratos e camundongos. Ressalta-se que as dimensões dos brincos variam de 

acordo com a espécie e com o porte do espécime a ser marcado. A figura a seguir, exemplifica a utilização 

da metodologia de marcação por meio de inserção de brincos. 
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Figura 156 –  Exemplo de marcação em um exemplar da espécie Didelphis 
aurita, popularmente conhecido como gambá. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Para pequenos roedores, quando verificado que o espécime é pequeno demais para marcação 

por meio de brincos, pois o material poderia causar dor, sofrimento ou atrapalhar o estilo de vida do 

animal, a metodologia foi alterada para utilização de tingimento das unhas e/ou falanges por tinta não 

tóxica, seguindo a mesma metodologia detalhada para os répteis representantes da herpetofauna. 

Ressalta-se que o tingimento foi feito de maneira a não atrapalhar a camuflagem do espécime ou facilitar 

sua predação (Figuras 157 e 158). 

  
Figura 157 – Ilustra a metodologia de marcação por 
tingimento. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Figura 158 – Ilustra a metodologia de marcação por 
tingimento. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 
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Complementando o processo de marcação, foi preenchida uma ficha de captura individual para 

cada espécime coletado. A ficha dos dados ecológicos foi o modelo a seguir: 

Quadro 45 – Modelo de ficha de campo para Mastofauna. 

Mamíferos 

Nome do projeto 

Empreendedor: 

Empreendimento: 

Responsável pela captura: 

Responsável pelo preenchimento da ficha: 

Local: Coordenada: 

Fitofisionomia: Estágio: 

Condição climática: Temperatura do ambiente: 

Data da captura: Hora da captura: 

Peso do saco sem o indivíduo: Peso do saco com o espécime: 

Dados do brinco: 

Espécie: 

Idade aproximada: Sexo: 

Tipo de armadilha: Localização da armadilha (ex: solo, dossel): 

Dimensões da armadilha: Isca utilizada: 

Tamanho corporal: Tamanho da cauda: 

Tamanho das orelhas: Dentição (quando possível): 

Comprimento da cabeça: Condição de estresse na captura: 

Comprimento da pata:  

Condição de estresse no momento da soltura: 

Ferimentos: Parasitas: 

Fotos: 

Observações: 

 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Para a coleta de dados sobre abundância e estrutura da comunidade de mamíferos terrestres 

de médio e grande porte na Área de Influência da Mineração Longa Vida, foram utilizadas armadilhas 

fotográficas nas sazonalidades de seca e chuva. As amostragens contaram com um total de quatro 

câmeras traps distribuídas em pontos de amostragem distintos. Cada uma destas áreas, recebeu uma 

armadilha que permaneceu instalada ao longo de trilhas pré-estabelecidas.   

Com a finalidade de se obter uma amostra mais homogênea, as câmeras passaram por um 

sistema de rodízio entre os pontos de amostragem da mastofauna, permanecendo cinco dias nos pontos 

01, 07, 09 e 13 e cinco dias nos pontos 03, 05, 10 e 11, conforme pode ser observado no anexo XXVI. 

No momento do posicionamento das armadilhas fotográficas, ao chegar no local de instalação 

das armadilhas fotográficas, a partir dos pontos pré-definidos e com o auxílio de GPS e SIG, foi 

selecionado a árvore mais adequada para fixação da câmera. Várias espécies podem fazer uso de uma 

mesma rota de deslocamento, seja simplesmente para facilitar a utilização da área dentre a vegetação 

densa ou associados a relações ecológicas de alimentação, oferta de recursos, presa/predador.  

A armadilha foi instalada a uma distância ideal de um metro e meio (1,5 m) a três metros do 

caminho preferencial utilizado pelos animais. Para isso, foi escolhido uma árvore na borda ou até dois 

metros no interior da vegetação, tomando o cuidado para que as árvores do entorno não atrapalhassem 

a detecção do sensor da armadilha ou mesmo diminua o campo de visão da câmera. 

Preferencialmente, o solo onde as câmeras foram instaladas, deve ser plano. Sulcos e valetas 

podem encobrir um animal alvo e tendenciar a amostragem. Solos em aclive ou declive dificultam o ajuste 

do sensor e podem viciar a amostragem, ora posicionando-o erroneamente para o solo, ora para cima do 

dorso do animal. 
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Figura 159 – Ilustra a armadilha fotográfica instalada em meio florestal no ponto amostral 3. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

A armadilha fotográfica foi posicionada de forma perpendicular ou diagonalmente em relação ao 

transecto. A tomada diagonal aumenta o campo de visão da armadilha, portanto, em trilhas mais estreitas, 

quando o caminho do animal se localiza mais próximo à arvore escolhida para o armadilhamento 

fotográfico, posicionar o equipamento diagonalmente ao transecto proporcionou um ganho no campo de 

visão do sensor. A figura 160 ilustra alguns dos mais importantes cuidados a serem tomados ao se instalar 

uma armadilha fotográfica: 
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Figura 160 – Algumas recomendações para a adequada instalação de 
armadilhas fotográfica. 
Fonte: Adaptado de TEAM (2011). 

As armadilhas fotográficas permaneceram armadas em campo 24 horas por dia durante os 

períodos de amostragem. Logo, o esforço de amostragem para esse método foi calculado considerando 

o número de câmeras instaladas multiplicado pelo número de dias e horas em que estas permaneceram 

acionadas. Em cada período de amostragem, foi empregado um esforço de 4 câmeras-dia, durante 24 

horas por dia, 10 dias por campanha e 2 campanhas no total. Sendo assim, o esforço total será de 3.840 

horas (4 câmeras x 24 horas x 10 dias x 2 campanhas). 
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Complementando a amostragem por câmeras, as armadilhas de pegadas foram distribuídas na 

área de estudo nos pontos de amostragem da mastofauna não contemplados por armadilhas fotográficas, 

ou seja, nos pontos 02, 04, 06, 08 e 12.  

As parcelas de areia utilizadas, possuem dimensão de 60 cm x 60 cm e as camadas de areia 

somaram a espessura entre 2,5 cm e 4 cm. A fim de proporcionar um substrato que facilite a visualização 

de detalhes das pegadas e registre pegadas de animais leves com baixa massa corporal, a areia foi 

descompactada e homogeneizada todos os dias durante os dias de coleta, conforme sugerido por Negrão 

e Valladares-Pádua (2006).  

Com o intuito de atrair os animais para as parcelas, foram oferecidas iscadas com abacaxi, 

bacon e sardinha, que permaneceram no centro da parcela. As parcelas foram iscadas e, a cada 24 

horas, inspecionadas para verificar a presença de pegadas. 

 
Figura 161 – Ilustra o método de parcelas de areia em meio florestal. 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

O esforço de amostragem para esse método foi calculado considerando o número de armadilhas 

instaladas multiplicado pelo número de dias e horas em que estas permaneceram em campo. Em cada 

período de amostragem, foi empregado um esforço de cinco camas de pegadas/dia, durante 24 horas 
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por dia, 10 dias por campanha e 2 campanhas no total. Sendo assim, o esforço total é de 2.400 horas de 

amostragem. 

Durante a verificação das armadilhas, a equipe percorreu a área de amostragem com o objetivo 

de identificar as espécies de ocorrência in loco, que foi constatado por visualização, audição de grunhidos 

e/ou ruídos característicos para espécies, ou ainda pela presença de vestígios indiretos como restos de 

alimentação, fezes, pegadas, abrigos, ninhos ou tocas habitáveis. 

Visando uma melhor descrição e padronização dos resultados obtidos, a taxonomia utilizada 

seguiu a proposta por Wilson e Reeder (1993). A identificação das espécies registradas e potencialmente 

ocorrentes na área de estudo foi realizada com base em Auricchio (1995), Fonseca et al. (1996), Emmons 

e Feer (1997), Becker e Dalponte (1999) e Eisenberg e Redford (1999), dentre outras bibliografias 

específicas. 

 As categorias de ameaça das espécies registradas, foram determinadas com base no Decreto 

nº 63.853 de 2018, que declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase 

ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no Estado de São Paulo e dá providências 

correlatas e a lista das espécies brasileiras ameaçadas, fixada pelo MMA – Ministério do Meio Ambiente, 

por meio da Portaria MMA n° 444 de 17 de dezembro de 2014. 

Foi dada uma atenção especial a espécimes de capivaras, que podem ser considerados como 

reservatórios da bactéria Rickettsia rickttsii, especialmente quando apresentam carrapatos, conhecidos 

como vetores da bactéria citada. Entretanto não houve o registro de capivaras nem mesmo através de 

registros secundários (fezes ou pegadas), tampouco o encontro de carrapatos, vetores da bactéria 

Rickettsia rickttsiiI. 

 Dados Secundários  

A Área de Influência Indireta do empreendimento apresenta uma escassez de artigos científicos 

publicados, logo, há uma carência de dados relacionados à fauna silvestre nos municípios de Nova 

Campina, Ribeirão Branco e Itapeva. Face a essa particularidade, a lista de dados secundários foi 

elaborada com base em dois Estudos de Impacto Ambiental, realizados em áreas bem próximas ao do 
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empreendimento, um deles foi realizado no município de Itapeva/SP, e o outro eia utilizado foi realizado 

em dois municípios, Nova Campina e Ribeirão Branco/SP. 

A metodologia descrita para o levantamento de dados secundários aplica-se de igual maneira 

para todos os grupos. Os mesmos Estudos de Impacto Ambiental foram utilizados para possibilitar uma 

discussão mais concisa sobre os resultados obtidos. 

Ambos estudos contaram com os mesmos materiais e métodos utilizados para o inventário de 

dados primários, e ambos os EIAs também contaram com o número de pontos amostrais semelhantes 

ao atual estudo de dados primários. Logo, os esforços amostrais de ambos os EIAs corroboram com o 

esforço amostral realizado no atual estudo de dados primários. Os resultados para cada grupo são 

descritos nos subitens a seguir: 

10.4.3.1 Herpetofauna  

No Estado de São Paulo, foram registradas até o momento, 214 espécies de répteis, o que 

corresponde a cerca de 30% do total existente no Brasil.  São 47 lagartos, 144 serpentes, 9 anfisbênias, 

11 quelônios e três jacarés. Desse montante, 33 espécies de répteis são consideradas ameaçadas de 

extinção (BRASIL 2014; DECRETO ESTADUAL 63.853, 2018; IUCN, 2019). Já com relação aos anfíbios, 

pouco mais de 230 espécies, correspondente a cerca de 27% do total de espécies registradas no Brasil, 

são registradas no Estado de São Paulo, algumas ainda não adequadamente identificadas e 

possivelmente novas para a ciência. No estado de São Paulo, consta 12 espécies de anfíbios ameaçadas 

de extinção (BRASIL, 2014; DECRETO ESTADUAL 63.853, 2018; IUCN, 2019). 

No EIA realizado nos municípios de Nova Campina e Ribeirão Branco, foram registradas 19 

espécies de anfíbios anuros pertencentes a 3 Famílias. Quanto ao levantamento de répteis, registrou-se 

apenas uma espécie: Erythrolamprus poecilogyrus (cobra-d’água), pertencente à família Colubridae. Já 

o EIA realizado no município de Itapeva, foram registrados 41 indivíduos de anfíbios anuros pertencentes 

a 4 famílias identificadas. Referente aos répteis, o inventário de fauna revelou a presença de apenas uma 

espécie de serpente, a Erythrolamprus miliaris (cobra-d’água).  
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Em ambos os estudos, apenas uma espécie de serpente foi registrada, já entre os anfíbios a 

família Hylidae foi a mais representativa em número de espécies. O EIA realizado nos municípios de Nova 

Campina e Ribeirão Branco computou 9 espécies, já o EIA realizado no município de Itapeva somou 5 

espécies da família Hylidae (Tabela 02). 

Os resultados apresentados na tabela 02 evidenciam grande similaridade de espécies na região 

do empreendimento, o que confirma a presença de tais espécies na área de influência da Mineração 

Longa Vida. 

Tabela: 29 – Espécies da herpetofauna presentes na Área de Influência Indireta do empreendimento. 

Família Espécie Nome popular 

   Local 

Nova Campina/Ribeirão 
Branco 

Itapeva 

Hylidae 

Boana prasina perereca x   

Boana sp. perereca x   

Boana cf. pollytenius perereca x   

Hypsiboas raniceps perereca x   

Hypsiboas faber sapo-ferreiro x x 

Dendropsophus sp. pererequinha-do-brejo x x 

Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo x x 

Dendropsophus nanus pererequinha-do-brejo     

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro x x 

Phyllomedusa distincta perereca-de-banheiro x x 

Bufonidae 

Rhinella sp. sapo-cururu x x 

Rhinella icterica sapo-cururu x   

Rhinella schneideri sapo-cururu x   

Rhinella ornata sapinho-cururu x   

Leptodactylidae 

Physalaemus cuvieri rã-cachorro x   

Leptodactylus sp. rã   x 

Leptodactylus cf. latrans rã-manteiga x x 

Crossodactylus caramaschii rãzinha-do-riacho x   

Microhylidae Elachistocleis ovalis   rã-grilo           x 

Colubridae Erythrolamprus miliaris cobra-lisa     
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Família Espécie Nome popular 

   Local 

Nova Campina/Ribeirão 
Branco 

Itapeva 

Erythrolamprus poecilogyrus   cobra-de-capim x   

Fonte: Adaptado de Faria et al (2013) e Faria et al (2013). 

Com base no Decreto nº 6.853, de 27 de novembro de 2018, que declara as espécies da fauna 

silvestre ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no 

Estado de São Paulo e dá providências correlatas, verifica-se que nenhuma espécie da herpetofauna 

consta na lista em questão. Em âmbito federal, a lista das espécies brasileiras ameaçadas, fixada pelo 

MMA – Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria MMA n° 444 de 17 de dezembro de 2014, 

pode-se inferir que, dentre as espécies listadas, não há ocorrência de nenhuma ameaçada de extinção. 

10.4.3.2 Avifauna 

No Estado de São Paulo foram registradas até o momento 789 espécies de aves, distribuídas em 

25 ordens e 83 famílias, número este que corresponde a cerca de 45% da avifauna brasileira (BRASIL 

2014; DECRETO ESTADUAL 63.853, 2018; IUCN, 2019).  

No EIA realizado nos municípios de Nova Campina e Ribeirão Branco, o levantamento da 

avifauna verificou a presença de 116 espécies de aves, distribuídas em 42 famílias, sendo a família de 

maior riqueza, a Tyrannidae que contemplou 13 espécies.  

Os dados coletados no EIA em Itapeva somaram um total de 111 espécies distribuídas em 43 

famílias, sendo Tyrannidae a família que apresentou maior riqueza de espécies, totalizando 14 

representantes.  

Considerando ambos os levantamentos, verifica-se a existência de 92 espécies em comum entre 

as duas áreas amostradas, conforme pode ser visualizado na tabela a seguir (Tabela 30). 
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Tabela: 30 – Espécies da avifauna presentes na Área de Influência Indireta do empreendimento. 

Família Espécie Nome popular 

Local 

Nova Campina/Ribeirão 
Branco 

Itapeva 

Tinamidae 
Nothura maculosa codorna-amarela x x 

Crypturellus obsoletus inhambuguaçu   x 

Cracidae Penelope obscura jacuaçu x x 

Ardeidae 

Butorides striata socozinho   x 

Bubulcus ibis garça-vaqueira x x 

Ardea alba garça-branca-grande x x 

Threskiornithidae Theristicus caudatus curicaca x x 

Cathartidae 
Cathartes aura 

urubu-de-cabeça-
vermelha 

x x 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta x x 

Accipitridae 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro   x 

Elanus leucurus gavião-peneira   x 

Rupornis magnirostris gavião-carijó x x 

Geranoaetus 
albicaudatus 

gavião-de-rabo-branco x x 

Ictinia plumbea sovi x   

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco   x 

Falconidae 

Caracara plancus caracará x x 

Milvago chimachima carrapateiro x x 

Falco sparverius quiriquiri x x 

Rallidae Aramides saracura saracura-do-mato x x 

Cariamidae Cariama cristata seriema x x 

Charadriidae Vanellus chilensis quero-quero x x 

Jacanidae Jacana jacana jaçanã x x 

Columbidae 

Columbina talpacoti rolinha-roxa x x 

Columbina squammata fogo-apagou x x 

Columba livia pombo doméstico x   

Patagioenas picazuro pombão x x 

Zenaida auriculata pomba-de-bando x x 

Leptotila verreauxi juriti-pupu x x 
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Família Espécie Nome popular 

Local 

Nova Campina/Ribeirão 
Branco 

Itapeva 

Geotrygon montana pariri   x 

Psittacidae 
Forpus xanthopterygius tuim x x 

Pionus maximiliani maitaca-verde   x 

Cuculidae 

Piaya cayana alma-de-gato x x 

Crotophaga ani anu-preto x x 

Guira guira anu-branco x x 

Tytonidae Tyto alba coruja-da-igreja x   

Strigidae 
Megascops choliba corujinha-do-mato x x 

Athene cunicularia coruja-buraqueira x x 

Nyctibiidae Nyctibius griseus mãe-da-lua x   

Apodidae Streptoprocne zonaris 
taperuçu-de-coleira-
branca 

x x 

Trochilidae 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura x x 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado x   

Thalurania glaucopis 
beija-flor-de-fronte-
violeta 

x x 

Leucochloris albicollis 
beija-flor-de-papo-
branco 

x   

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-
vermelho 

x x 

Bucconidae Malacoptila striata barbudo-rajado x   

Trogonidae Trogon surrucura surucuá-variado   x 

Alcedinidae 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande x x 

Chloroceryle americana 
martim-pescador-
pequeno 

  x 

Ramphastidae 
Ramphastos toco tucanuçu x x 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde x x 

Picidae 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado x x 

Colaptes campestres pica-pau-do-campo x x 

Celeus flavescens 
pica-pau-de-cabeça-
amarela 

x   

Campephilus robustus pica-pau-rei x x 
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Família Espécie Nome popular 

Local 

Nova Campina/Ribeirão 
Branco 

Itapeva 

Thamnophilidae 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa x   

Thamnophilus 
caerulescens 

choca-da-mata x   

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul   x 

Scleruridae Sclerurus scansor vira-folha x x 

Dendrocolaptidae Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado   x 

Furnariidae 

Furnarius rufus joão-de-barro x x 

Synallaxis ruficapilla pichororé   x 

Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo   x 

Certhiaxis 
cinnamomeus 

curutié x x 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia   x 

Automolus 
leucophthalmus 

barranqueiro-de-olho-
branco 

x x 

Synallaxis spixi joao-teneném x x 

Tityridae 
Pachyramphus 
castaneus 

caneleiro x x 

Rhynchocyclidae 

Poecilotriccus 
plumbeiceps 

tororó x x 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio x x 

Tyrannidae 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-
amarela 

x x 

Platyrinchus mystaceus patinho x x 

Xolmis cinereus primavera   x 

Xolmis velatus noivinha-branca x x 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo x x 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada x x 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro x x 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi x x 

Tyrannus melancholicus suiriri x x 

Tyrannus savana tesourinha x x 

Sirystes sibilator gritador x x 
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Família Espécie Nome popular 

Local 

Nova Campina/Ribeirão 
Branco 

Itapeva 

Empidonomus varius peitica x x 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno x   

Myiarchus ferox maria-cavaleira x   

Myiodynastes 
maculatus 

bem-te-vi-rajado x   

Hirundinea ferrugínea gibão-de-couro   x 

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis pitiguari x x 

Vireo olivaceus juruviara x x 

Hirundinidae 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-pequenade-
casa 

x x 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora x x 

Progne tapera andorinha-do-campo x x 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio x x 

Troglodytidae Troglodytes musculus corruíra x x 

Turdidae 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira x x 

Turdus leucomelas sabiá-barranco x x 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca x x 

Turdus albicollis sabiá-coleira   x 

Mimidae Mimus saturninus sabiá-do-campo x x 

Coerebidae Coereba flaveola cambacica x x 

Thraupidae 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro x x 

Tachyphonus coronatus tiê-preto x x 

Lanio cucullatus tico-tico-rei x x 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento x x 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro x x 

Tangara preciosa saíra-preciosa   x 

Tangara cayana saíra-amarela x x 

Stephanophorus 
diadematus 

sanhaçu-frade   x 

Schistochlamys 
ruficapillus 

bico-de-veludo   x 
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Família Espécie Nome popular 

Local 

Nova Campina/Ribeirão 
Branco 

Itapeva 

Tersina viridis saí-andorinha x x 

Dacnis cayana saí-azul x x 

Emberizidae 

Zonotrichia capensis tico-tico x x 

Sicalis flaveola 
canário-da-
terraverdadeiro 

x x 

Sicalis luteola tipio x x 

Volatinia jacarina tiziu x x 

Sporophila lineola bigodinho x   

Sporophila 
caerulescens 

coleirinho x x 

Cardinalidae Habia rubica tiê-do-mato-grosso x x 

Parulidae 

Parula pitiayumi mariquita x x 

Geothlypis 
aequinoctialis 

pia-cobra x x 

Basileuterus culicivorus pula-pula x x 

Basileuterus 
leucoblepharus 

pula-pula-assobiador   x 

Icteridae 

Psarocolius decumanus japu x x 

Chrysomus ruficapillus garibaldi x x 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo x x 

Molothrus bonariensis vira-bosta x x 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul x x 

Fringillidae 

Sporagra magellanica pintassilgo x   

Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira x   

Euphonia chlorotica fim-fim x x 

Passeridae Passer domesticus pardal x x 

Fonte: Adaptado de Faria et al (2013) e Faria et al (2013). 

Os resultados apresentados na tabela 30 evidenciam grande similaridade de espécies na região 

do empreendimento, o que confirma a presença de tais espécies na área de influência da Mineração 

Longa Vida. 
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Embasando no Decreto Estadual n° 63.853 de 2018, que declara as espécies da fauna silvestre 

ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no Estado de 

São Paulo e dá providências correlatas, verifica-se que somente a espécie Spizaetus tyrannus (gavião-

pega-macaco) é considerado pela lista como espécie quase ameaçada de extinção (DECRETO 

ESTADUAL 63.853, 2018). 

Em observância à lista das espécies brasileiras ameaçadas, fixada pelo MMA – Ministério do Meio 

Ambiente, por meio da Portaria MMA n° 444 de 17 de dezembro de 2014, pode-se inferir que, das 

espécies listadas em ambos os levantamentos, apenas Thamnophilus caerulescens (choca-da-mata) e 

Platyrinchus mystaceus (patinho-do-nordeste) são consideradas como espécies vulneráveis. Não se 

observou nenhuma espécie considerada extinta na natureza, criticamente em perigo ou em perigo. 

10.4.3.3 Mastofauna 

No Estado de São Paulo foram registradas até o momento 127 espécies de mamíferos terrestres 

não alados, o que corresponde a cerca de 20% do total existente no Brasil.  São 58 roedores, 45 médios 

e grandes e 24 marsupiais (BRASIL 2014; DECRETO ESTADUAL 63.853, 2018; IUCN, 2019). 

O Estudo de Impacto Ambiental realizado no município de Itapeva, aponta registros de 48 

indivíduos de mamíferos pertencentes a 9 espécies e seis famílias. Constatou-se ainda, a presença de 

uma espécie não identificada. A família com maior número de espécies registradas foi Cricetidae 

representada por quatro espécies.  

No EIA realizado nos municípios de Nova Campina e Ribeirão Branco, foram registradas 80 

indivíduos de mamíferos pertencentes a 9 espécies e 6 famílias. A família com maior número de espécies 

registradas foi Cricetidae com 4 espécies. Todas as outras famílias foram representadas por apenas uma 

espécie cada. 
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Tabela: 31 – Espécies da mastofauna presentes na Área de Influência Indireta do empreendimento. 

Ordem  Família Espécie 
Nome 
popular 

Local  

Nova 
Campina/Ribeirão 

Branco 
Itapeva 

Carnivora 

Mustelidae 

  

Galictis sp. furão x   

Eira barbara irara x   

Procyonidae Nasua nasua quati x x 

Canidae Lycalopex vetulus 
raposinha-do-
campo 

  x 

Sciuridae Guerlinguetus ingrami caxinguelê x x 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus tatu-galinha x x 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis sp. gambá x x 

Rodentia 

Cricetidae 

  

  

  

  

Oligoryzomys sp. rato x x 

Bibimys labious rato   x 

Rhipidomys mastacalis rato   x 

Oligoryzomys 
flavescens 

rato x   

Não identificado rato x x 

Fonte: Adaptado de Faria et al (2013) e Faria et al (2013) 

Com base nos dados acima, verifica-se que as áreas de estudo são semelhantes, quando 

considerada a presença de espécies representantes da mastofauna, sendo que, devido a não 

identificação de espécies da ordem Rodentia, as únicas espécies que não foram semelhantes entre as 

áreas são: Lycalopex vetulus (raposinha-do-campo), ocorrente apenas em Nova Campina; Galictis sp. 

(furão) e Eira barbara (irara), identificados apenas nos levantamentos realizados em Itapeva. 

Em observância à lista de espécies brasileiras ameaçadas, dada pela Portaria nº 444 de 17 de 

dezembro de 2014 do MMA – Ministério do Meio Ambiente, verificou-se que nenhuma espécie é 

considerada extinta na natureza, criticamente em perigo ou em perigo de extinção. Constata-se ainda 

que Lycalopex vetulus (raposinha-do-campo) a única espécie considerada vulnerável. 
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 Dados Primários 

10.4.4.1 Herpetofauna  

Os resultados revelaram uma riqueza de 29 espécies, sendo quatro lagartos e três serpentes 

pertencentes à ordem Squamata e 22 anfíbios pertencentes à ordem Anura. Os anfíbios estão distribuídos 

em seis famílias: Brachycephalidae (2 spp.), Bufonidae (1 sp.), Craugastoridae (1 sp.), Hylidae (9 spp.), 

Hylodidae (2 spp.) e Leptodactylidae (6 spp.). Constatou-se que as famílias que geraram mais registros 

foram Hylidae e Leptodactylidae, corroborando com outros levantamentos realizados em regiões de 

mesma fitofisionomia (FEIO e FERREIRA, 2005; BERTOLUCI et al., 2009).  

Essa maior representatividade observada para as famílias Hylidae e Leptodactylidae se ajusta 

ao padrão encontrado nas regiões neotropicais, onde é esperada uma predominância de espécies dessas 

famílias (DUELLMAN, 1999, ACHAVAL e OLMOS, 2003). 

Gráfico  35 – Histograma comparativo relacionando as famílias das anfíbios  e répteis 
contemplados com base nos dados acumulados. 

 
Fonte: Chiavini & santos (2019). 

Ao total, oito espécies registradas são consideradas endêmicas da Mata Atlântica: Ischnocnema 

parva (rãzinha-do-folhiço), Rhinella ornata (sapo-cururuzinho), Haddadus binotatus (rã-do-folhiço), Boana 
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bischoffi (perereca), Boana faber (sapo-ferreiro), Bokermannohyla hylax (perereca), Crossodactylus 

caramaschii (rã-do-riacho) e o Enyalius iheringii (camaleão) (HADDAD et al., 2013; MARQUES et al., 

2013). 

Duas espécies de serpentes peçonhentas foram registradas: a Bothrops jararaca (jararaca) e o 

Bothrops jararacussu (jararacuçu). Ambas apresentam dentição solenóglifa e fazem parte da família 

Viperidae. As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos no 

Brasil, cerca de 90% (BOCHNER e STRUCHINER, 2003) e possuem ação proteolítica (com uma ação 

inflamatória aguda), coagulante e hemorrágica (FRANÇA e MÁLAQUE 2003). 

Nenhuma das espécies registradas encontra-se sob qualquer grau de ameaça segundo todas 

as listas consultadas (BRASIL, 2014; DECRETO ESTADUAL 63.853,2018; IUCN, 2019), por isso essa 

informação foi suprimida da tabela a seguir: 
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Quadro 46 – Relaciona as espécies registradas com base nos dados compilados das duas campanhas realizadas. As espécies estão agrupadas com base na 
sua taxonomia, presença nas campanhas e nos pontos amostrais, método pelo qual foi registrado e habitat e o hábito de cada uma.  Onde: Método: BA = Busca 
Ativa; PT = Pitfall; Zo = Zoofonia. Habitat: F = Florestal; AF = Aberto e Florestal; A = aberto. Habito: Te = terrestre; Ar = arborícola.  

TAXONOMIA  CAMPANHA 
PONTOS AMOSTRAIS 

MÉTODO 
HISTÓRIA NATURAL 

ADA AID 

Ordem  Família  Espécies  nome popular  1 2 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 Habitat Hábito Endemismo 

ANURA 

Brachycephalidae  Ischnocnema parva  rãzinha-do-folhiço  X     X     X   X Ba F Te S 

Brachycephalidae  Ischnocnema aff. guentheri   rãzinha-do-folhiço  X     X     X   X Ba F Te - 

Bufonidae  Rhinella icterica  sapo-cururu X X X X X   X   X  X X  Ba/Pt/Zo AF Te - 

Bufonidae  Rhinella ornata  sapo-cururuzinho X X X  X X  X  X  X X  X Ba/Pt/Zo AF Te S 

Craugastoridae  Haddadus binotatus  rã-do-folhiço X X    X X     X   X Ba/Pt/Zo F Te S 

Hylidae Aplastodiscus leucopygius perereca-verde   X     X        X Zo F Ar - 

Hylidae Boana bischoffi  perereca-verde   X     X     X    Zo AF Ar S 

Hylidae Boana faber  sapo-ferreiro X X X  X X X   X  X  X X Ba AF Ar S 

Hylidae Bokermannohyla sp.  perereca X X    X X   X  X  X  Ba F Ar - 

Hylidae Bokermannohyla hylax  perereca  X     X     X    Ba F Ar S 

Hylidae Dendropsophus minutus  pererequinha-do-brejo X X    X X  X X  X  X  Zoo A Ar - 

Hylidae Phyllomedusa tetraploidea perereca X               Ba A Ar - 

Hylidae Scinax fuscovarius pererca-de-banheiro X               Ba A Ar - 

Hylidae Scinax perereca perereca X              X Ba A Ar - 

Hylodidae  Crossodactylus caramaschii  rãzinha-do-riacho  X     X     X    Zoo; Ba F Riv S 

Hylodidae  Hylodes sp.  rãzinha-do-riacho X X     X     X    Ba/Pt/Zo F Riv - 

Leptodactylidae  Adenomera marmorata rãzinha-do-folhiço X               Ba/Pt/Zo AF Te - 

Leptodactylidae  Leptodactylus fuscus rã-assobiadora X               Ba/Pt/Zo A Te - 

Leptodactylidae  Leptodactylus notoaktites rã-gota-d'água X               Zoo A Te - 
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TAXONOMIA  CAMPANHA 
PONTOS AMOSTRAIS 

MÉTODO 
HISTÓRIA NATURAL 

ADA AID 

Ordem  Família  Espécies  nome popular  1 2 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 Habitat Hábito Endemismo 

Leptodactylidae  Physalaemus cuvieri rã-cachorro X               Ba/Pt/Zo A Te - 

Leptodactylidae  Physalaemus maculiventris   X               Ba F Te - 

Leptodactylidae  Leptodactylus sp. rã  X     X    X   X  Ba AF Te - 

SQUAMATA  

Teidae  Salvator merianae  teiú X X X    X  X   X X X  Ba; O AF Te - 

Viperidae Bothrops jararacussu jararacuçu  X     X         Ba F Te - 

Viperidae Bothrops jararaca jararaca X      X       X X Ba AF AR - 

Leiosauridae Enyalius perditus  camaleão  X    X X     X   X Pt F AR - 

Leiosauridae Enyalius iheringii camaleão X     X X     X    Pt F AR S 

Gymnophthalmidae Colobodactylus taunayi lagartinho-do-folhiço X     X X     X    Pt F TE - 

Dipsadidae Oxyrhopus guibei falsa-coral X      X   X      Ba AF TE - 

Fonte: Chiavini & santos (2019). 
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Figura 162 –  Algumas das espécies da herpetofauna fotografadas ao longo das duas campanhas de 
estudo. A. Bokermannohyla hylax (perereca); B. Aplastodiscus leucopygius (perereca); C. Bothrops 
jararacussu (jararacuçu); D. Enyalius perditus (camaleão); E. Oxyrhopus guibei (falsa-coral); F. sapo-
cururu (Rhinella icterica); G. sapo-cururuzinho (Rhinella ornata); H. Salvator merianae (teiú); I. Boana 
bischoffi (perereca); J. Hylodes sp. (rã-do-riacho); K. Crossodactylus caramaschii (rã-do-riacho); L. 
Ischnocnema aff. guentheri (rãzinha-do-folhiço).  
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Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Wake (1998) explica que as espécies podem ser qualificadas pelo uso do habitat (áreas abertas, 

florestadas, abertas/florestadas), com isso a comunidade encontrada pode fornecer informações sobre o 

estado da conservação de regiões naturais. Espécies de áreas florestadas, em função das suas 

particularidades biológicas e ecológicas, podem funcionar como bioindicadores de boa qualidade 

ambiental.  

Já as espécies que ocorrem em uma maior variedade de ambientes (tanto em áreas abertas 

como em áreas florestadas), podem ocorrer inclusive em ambientes modificados pela ação humana. Em 

relação às espécies que habitam preferencialmente áreas abertas, Henderson e Powell (2001) explicam 

que estas podem até se beneficiar dos desmatamentos e da consequente alteração da paisagem natural. 

A maior parte da comunidade é formada por espécies especialistas de ambientes florestais 

(41%), em seguida 38% são espécies que ocorrem tanto em ambientes abertos e florestais. E por fim, 

21% são espécies que ocorrem em áreas abertas (Gráfico 36). 

As espécies também podem ser classificadas de acordo com o uso vertical do espaço, 

distribuindo-se em arborícolas, terrestres e fossoriais. Essa utilização diferencial do gradiente vertical 

permite a coexistência de espécies mediante maior alocação espacial (PIANKA, 1973; GOTELLI e 

GRAVES, 1996). Com base nessas informações e na riqueza total de anuros contabilizada (23 spp.), 

59% são espécies terrestres e 41% são arborícolas (Gráfico 37). 
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Gráfico  36 – Relação das espécies da herpetofauna 
com o seu Habitat de uso. 

    
 Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Gráfico  37 – Relação das espécies da herpetofauna 
com o hábito de preferência. 

 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Com relação aos pontos amostrais nas áreas de influência do empreendimento, as UAs 3, 9 e 

13, registraram as maiores riquezas. As duas unidades estão nas Áreas de Influência Direta e apresentam 

um sistema florestal com bom estado de conservação, apresentando alta disponibilidade de cursos 

d’água (ambientes lóticos) que favoreceram a presença da herpetofauna, uma vez que os processos 

reprodutivos do grupo estão intrinsecamente ligados a presença de água. 

 
Figura 163 – Ambiente lótico (água corrente) que liga os Pontos P3 e P9.  
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 
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Gráfico  38 – Histograma comparativo entre as riquezas e abundâncias registradas em cada ponto 
amostral, separadas por ADA e AID.  

 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

A curva de suficiência amostral foi construída a partir dos dados coletados em campo, levando 

em consideração cada dia de amostragem e todos os métodos de levantamento aplicados (menos os 

dados oportunos). É possível notar que a curva de acúmulo está com um aspecto crescente, sugerindo 

que o inventário da herpetofauna pode contabilizar futuros registros.  

A curva coletora demonstra um crescimento ao longo dos dias, sendo que se observa um 

aumento significativo do montante de espécies entre o oitavo e décimo segundo dia de campo. Tal 

aumento se deve à ocorrência de chuvas nos períodos citados, o que aumenta a atividade do grupo, em 

específico os anfíbios. Duellman e Trueb (1984) afirmam que nos trópicos, as chuvas agem como 

principal fator para a reprodução dos anfíbios. 

 

 

 

 

3 2 2
4

1

8

19

2
5

15

3

7
99

5 5
7

3

20

52

6

14

41

6

19

36

0

10

20

30

40

50

60

1 5 7 8 12 2 3 4 6 9 10 11 13

ADA AID

R
iq

ue
za

 d
e 

es
pé

ci
es

 

Pontos Amostrais 

Riqueza Abundância

Página: 499



  

 

 

   

  

Página 411 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Gráfico  39 – Curva de acumulo de espécie da herpetofauna considerando todos os métodos. 

 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Os levantamentos em campo revelaram um grande sucesso no inventário de espécies da 

herpetofauna com o uso das metodologias que não envolvem a captura dos animais, como por exemplo, 

a amostragem por meio de visualização (busca ativa) e a zoofonia.  

Dessa maneira, verificou-se que a metodologia de busca ativa se mostrou a mais eficiente, 

resultando 14 espécies exclusivas deste método. A zoofonia contabilizou 4 espécies exclusivas. O 

levantamento por meio de Pitfalls não teve grande sucesso, embora estes, em sua maioria, tenham sido 

posicionados em locais com grande umidade e/ou cursos hídricos. Tal metodologia foi responsável pela 

identificação de três espécies exclusivas: o Enyalius perditus (camaleão), o Enyalius iheringii (camaleão) 

e o Colobodactylus taunayi (lagarto-do-folhiço). Dois indivíduos da espécie Salvator merianae, 

popularmente conhecido com Teiú, foram capturados em armadilhas do tipo Tomahawk e foram 

computados como registros oportunos.  

O gráfico abaixo, apresenta os resultados referentes ao levantamento da herpetofauna através 

de um comparativo entre a eficiência das metodologias aplicadas, considerando o número de espécies 

identificadas. 
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Gráfico  40 – Relaciona a riqueza de especies da herpetofauna registradas por 
cada método. 

 
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Cada espécie ou grupo de espécies podem responder de diferentes formas às ações antrópicas. 

Estudos mostram que determinados grupos respondem de modo previsível às tensões do ecosistema, o 

que pode ser uma ferramenta útil na conservação ambiental (WELLS, 2007).  

O grupo da herpetofauna tem recebido cada vez mais atenção em monitoramentos ambientais, 

principalmente os anfíbios, que devido a uma série de características fisiológicas e ecológicas, constituem 

excelentes bioindicadores. Essas características envolvem seu ciclo de vida com duas fases, a pele 

semipermeável, o uso de micro-habitats específicos, a alta sensibilidade às mudanças climáticas e seus 

modos reprodutivos (BRANDÃO e ARAÚJO, 1998).  

Os répteis também têm sem mostrado bons bioindicadores pela existência de espécies 

dependentes de ambientes florestados, de pouco deslocamento na matriz florestal e de espécies 

abundantes e de fácil amostragem (RODRIGUES, 2005). 

Os dados primários demonstram que a herpetofauna local é constituída de espécies que usam 

os três tipos de habitats disponíveis (áreas abertas, áreas abertas e florestadas e áreas florestadas). A 

maior parte das espécies são especialistas de ambientes florestais (41%). As espécies com essas 

características dependem de ambientes florestais de boa qualidade para a reprodução, são espécies 

mais exigentes com relação ao habitat. As espécies florestais foram encontradas apenas nas áreas de 

influência direta. Já na Área Diretamente Afetada, foram registradas algumas espécies como o teiú 
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(Salvator merianae), e a perereca-de-banheiro (Rhinella icterica). Ambas as espécies são generalistas, 

pois se beneficiam de ambientes modificados pela ação humana. 

10.4.4.2 Avifauna  

Um total de 103 espécies de aves foram registrados nas áreas de estudo, pertencentes a 40 

famílias e 17 ordens. Na primeira campanha foram 43 espécies, enquanto na segunda, foram 90. O total 

registrado, corrobora com outros estudos realizados em áreas próximas ao empreendimento (Faria et al., 

2013).  

Embasando no Decreto nº 60.133, de 27 de novembro de 2018, que declara as espécies da 

fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação 

no Estado de São Paulo e dá providências correlatas, verifica-se que somente a espécie Spizaetus 

tyrannus (gavião-pega-macaco) é considerado pela lista como espécie ameaçada de extinção (BRASIL, 

2014; DECRETO ESTADUAL 63.853,2018; IUCN, 2019). 
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Quadro 47 – Relaciona todas as espécies registradas ao longo das duas campanhas realizadas, de acordo com sua história natural, grau de conservação, a campanha em que 
foi contabilizada, e em qual ponto amostral a espécie foi registrada. DF: Dependência Florestal: D = Dependendente, I = Independente, S = Semidependente. DT = Dieta: F = 
Frugívoro, M = Malacófago, D: = Detritívoro, C = Carnívoro, O = Onívoros, I = Insetívoros, G = Graminívoros, N = Nectarívoros.  SB = Sensibilidade: A = alta, M = média, BN = 
baixa. ED = Endemismo: M = Mata Atlântica; SP = A: Ameaçada. Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

ORDEM/Família/Espécie Nome popular 

História Natural  Grau de conservação  
CAMPANHA ÁREAS DE ESTUDO 

Dependência 
de ambiente 
florestal 

Dieta Sensibilidade Endemismo 
Grau de 
ameaça 
SP 

Grau de 
ameaça 
BR 

Grau de 
ameaça 
IUCN 1 2 

ADA AID Registro 
oportuno 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

GALLIFORMES                          

Cracidae                          

Penelope obscura Jacuguaçu D F M - - - - x x 3 5           2 6 

PELECANIFORMES                          

Threskiornithidae                          

Theristicus caudatus Curicaca I O B - - - -  x      6        4 

CATHARTIFORMES                          

Cathartidae                          

Cathartes aura 
Urubu-de-cabeça-
vermelha I D B - - - -  x   3      4   5 6 4 

Coragyps atratus Urubu I D B - - - - x x 3 2 4   3 5   3   4 3 

ACCIPITRIFORMES                          

Accipitridae                          

Buteo brachyurus 
Gavião-de-cauda-
curta S C M - - - -  x            5  7 

Geranoaetus abicaudatus 
Gavião-de-rabo-
branco I C B - - - - x      6          

Harpagus diodon 
Gavião-
bombachinha D C M - - - - x x 3 5          4 2 2 

Ictinia plumbea Sovi S C M - - - - x x   4 3           

Rupornis magnirostris Gavião-carijó I C B - - - - x x 2  2 4  6       7 8 
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ORDEM/Família/Espécie Nome popular 

História Natural  Grau de conservação  
CAMPANHA ÁREAS DE ESTUDO 

Dependência 
de ambiente 
florestal 

Dieta Sensibilidade Endemismo 
Grau de 
ameaça 
SP 

Grau de 
ameaça 
BR 

Grau de 
ameaça 
IUCN 1 2 

ADA AID Registro 
oportuno 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

Spizaetus tyrannus 
Gavião-pega-
macaco D C M - LC - - x x 6 4    7  5   1  4 3 

GRUIFORMES                          

Rallidae                          

Aramides saracura Saracura-do-mato S O M MA - - - x   2         1  1 2 

CHARADRIIFORMES                          

Charadriidae                          

Vanellus chilensis Quero-quero I I B - - - - x x 6   4    3     8 9 

COLUMBIFORMES                          

Columbidae                          

Columba livia Pombo-doméstico I O B - - - - x x      12    7    20 

Columbina squammata Fogo-apagou I G B - - - - x  3            4 6 

Columbina talpacoti Rolinha I G B - - - - x x    4 6  8 7   9   3 

Leptotila sp. Juriti - F - - - - - x x  1  3 2  4    4 2  3 

Patagioenas cayennensis Pomba-galega D F M - - - - x  2  1 3   2     3  4 

Patagioenas picazuro Asa-branca S F B - - - - x       4        3 

Zenaida auriculata Avoante I G B - - - -   2  1   3 4  2     6 

CUCULIFORMES                          

Cuculidae                          

Crotophaga ani Anu-preto I I B - - - - x               2 

Guira guira Anu-branco I I B - - - - x      1 2   4     1 

Piaya cayana Alma-de-gato S I B - - - - x x 3 5          4  4 

STRIGIFORMES                          
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ORDEM/Família/Espécie Nome popular 

História Natural  Grau de conservação  
CAMPANHA ÁREAS DE ESTUDO 

Dependência 
de ambiente 
florestal 

Dieta Sensibilidade Endemismo 
Grau de 
ameaça 
SP 

Grau de 
ameaça 
BR 

Grau de 
ameaça 
IUCN 1 2 

ADA AID Registro 
oportuno 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

Tytonidae                          

Tyto furcata Suindara I C B - - - -                1 

Strigidae                          

Athene cunicularia Coruja-buraqueira I C M - - - -  x            1   

APODIFORMES                          

Apodidae                          

Streptoprocne zonaris 
Taperuçu-de-
coleira-branca I I B - - - - x x 1     1 2     1 2 2 

Trochilidae                          

Chlorostilbon lucidus 
Besourinho-de-bico-
vermelho S N B - - - - x              3  

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura I N B - - - - x       2         

Thalurania glaucopis 
Beija-flor-de-fronte-
violeta D N M MA - - - x       1      1   

TROGONIFORMES                          

Trogonidae                          

Trogon surrucura Surucuá-variado D O M MA - - - x x 2       4  3   2 3 

CORACIIFORMES                          

Momotidae                          

Baryphthengus ruficapillus Juruva D O M MA - - - x x 6 4  5        7 3 6 

Galbuliformes                          

Bucconidae                          

Malacoptila striata Barbudo-rajado D I M MA - - NT x       6   4   3 5  

PICIFORMES                          
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ORDEM/Família/Espécie Nome popular 

História Natural  Grau de conservação  
CAMPANHA ÁREAS DE ESTUDO 

Dependência 
de ambiente 
florestal 

Dieta Sensibilidade Endemismo 
Grau de 
ameaça 
SP 

Grau de 
ameaça 
BR 

Grau de 
ameaça 
IUCN 1 2 

ADA AID Registro 
oportuno 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

Ramphastidae                          

Ramphastos dicolorus 
Tucano-de-bico-
verde D O M MA - - - x  5 4  2          4 

Ramphastos toco Tucanuçu S O M - - - -  x              2 

Picidae                          

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo I I B - - - - x x  3 4 4  5 6 4 3 3 1 1 4 10 

Colaptes melanochloros 
Pica-pau-verde-
barrado S I B - - - - x           2  x   

Dryocopus lineatus 
Pica-pau-de-banda-
branca S I B - - - -  x          1    1 

CARIAMIFORMES                          

Cariamidae                          

Cariama cristata Seriema I C M - - - - x x    2      1 1   2 

FALCONIFORMES                          

Falconidae                          

Caracara plancus Caracará I C B - - - - x x 1             2 

Falco sparverius Quiriquiri I C B - - - - x x 5 3  4    7  2 1 3 2 7 

PASSERIFORMES                          

Thamnophilidae                          

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa D I M - - - -  x   1   2     4    

Pyriglena leucoptera Papa-taoca-do-sul D I M MA - - -  x 4     4       3  

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata D I B - - - - x x  2     3   3    1 

Conopophagidae                          

Conopophaga lineata Chupa-dente D I M MA - - - x x 8 6           2  
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ORDEM/Família/Espécie Nome popular 

História Natural  Grau de conservação  
CAMPANHA ÁREAS DE ESTUDO 

Dependência 
de ambiente 
florestal 

Dieta Sensibilidade Endemismo 
Grau de 
ameaça 
SP 

Grau de 
ameaça 
BR 

Grau de 
ameaça 
IUCN 1 2 

ADA AID Registro 
oportuno 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

Dendrocolaptidae                          

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado D I A MA - - - x x 1 2   2   3    2 2  

Furnariidae                          

Cranioleuca obsoleta Arredio-oliváceo D I M MA DD - - x x   2       1    1 

Furnarius rufus João-de-barro I I B - - - - x   1        1     

Lochmias nematura João-porca D I M - - - - x x     6     9    4 

Philydor rufum 
Limpa-folha-de-
testa-baia D I M - - - - x x             2  

Synallaxis ruficapilla Pichororé D I M MA - - - x x 4 4 5   3   3    1  

Pipridae                          

Chiroxiphia caudata Tangará D F B MA - - - x x 6 7  4        2   

Tityridae                          

Pachyramphus castaneus Caneleiro D O M - - - - x x 2 1   1     1  4 6  

Pachyramphus validus 
Caneleiro-de-
chapéu-preto D O M - - - - x  1 2    1   1    3 2 

Platyrinchidae                          

Platyrinchus mystaceus Patinho D I M - - - - x x    1 2     3 3  2 2 

Rhynchocyclidae                          

Poecilotriccus plumbeiceps Tororó D I M - - - - x x  2        1   3  

Tyrannidae                          

Camptostoma obsoletum Risadinha I I B - - - - x x  3           4 1 

Elaenia flavogaster 
Guaracava-de-
barriga-amarela S O B - - - - x x            2 6  

Empidonomus varius Peitica S I B - - - - x x 1 2  2         3 4 
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ORDEM/Família/Espécie Nome popular 

História Natural  Grau de conservação  
CAMPANHA ÁREAS DE ESTUDO 

Dependência 
de ambiente 
florestal 

Dieta Sensibilidade Endemismo 
Grau de 
ameaça 
SP 

Grau de 
ameaça 
BR 

Grau de 
ameaça 
IUCN 1 2 

ADA AID Registro 
oportuno 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

Fluvicola nengeta 
Lavadeira-
mascarada I I B - - - - x x    3  3  5 5   4   

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro S I B - - - - x              1 2 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro I I B - - - - x  2 3             

Myiarchus ferox Maria-cavaleira S O B - - - - x x 3 3          2   

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado D O B - - - - x      2     2     

Myiozetetes similis 
Bentevizinho-de-
penacho-vermelho S O B - - - - x x 1 2    1   2   2 2 3 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi I O B - - - - x   2             

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno I I B - - - - x  4 5           2 2 

Sirystes sibilator Gritador D I M - - - - x x 3 3      2       

Tyrannus melancholicus Suiriri I O B - - - - x x 9 4        3 2   7 

Tyrannus savana Tesourinha I I B - - - - x    4 4   3    2    

Xolmis velatus Noivinha-branca I I M - - - - x x 2  1 1        2 1 2 

Vireonidae                          

Cyclarhis gujanensis Pitiguari S O B - - - - x x 2            3 3 

Vireo chivi Juruviara D O B - - - - x x  2          2   

Hirundinidae                          

Pygochelidon cyanoleuca 
Andorinha-
pequena-de-casa I I B - - - - x x  6     2      3 7 

Stelgidopteryx ruficollis 
Andorinha-
serradora I I B - - - - x x  3     4      5 7 

Troglodytidae                          

Troglodytes musculus Corruíra I I B - - - - x      4 6    5     

Turdidae                          
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ORDEM/Família/Espécie Nome popular 

História Natural  Grau de conservação  
CAMPANHA ÁREAS DE ESTUDO 

Dependência 
de ambiente 
florestal 

Dieta Sensibilidade Endemismo 
Grau de 
ameaça 
SP 

Grau de 
ameaça 
BR 

Grau de 
ameaça 
IUCN 1 2 

ADA AID Registro 
oportuno 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca S O B - - - - x  2   2       1  1  

Turdus leucomelas Sabiá-branco S O B - - - - x x  3      1 1   2  2 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira S O B - - - - x  3    3        2 1 

Mimidae                          

Mimus saturninus Sabiá-do-campo I O B - - - - x x 4 2          3  5 

Passerelidae                          

Zonotrichia capensis Tico-tico I G B - - - - x x 9 8   5   2  3   4 6 

Parulidae                          

Basileuterus culicivorus Pula-pula D I M - - - - x  6 4   7        3 5 

Myiothlypis leucoblephara 
Pula-pula-
assobiador D I M MA - - - x  7 5     2  3  1   6 

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra I I B - - - -  x 3   2 3     4   2 2 

Setophaga pitiayumi Mariquita D I M - - - - x x  3       1    2 4 

Icteridae                          

Chrysomus ruficapillus Garibaldi I O B - - - - x x 2 6           3 5 

Molothrus bonariensis Chupim I O B - - - - x x 4 5           2 2 

Thraupidae                          

Coereba flaveola Cambacica S N B - - - - x x 2           2 3 3 

Dacnis cayana Saí-azul S O B - - - - x     2      2   3  

Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei S G B - - - - x x  3         2 1 2 4 

Saltator fuliginosus Bico-de-pimenta D O M MA - - - x x 4 3 3  1  2  1   2 1 3 

Saltator similis Trinca-ferro S O B - - - - x x 3 5   2        4 3 

Sicalis flaveola Canário-da-terra I G B - - - - x x 2    3 2     3  3  
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ORDEM/Família/Espécie Nome popular 

História Natural  Grau de conservação  
CAMPANHA ÁREAS DE ESTUDO 

Dependência 
de ambiente 
florestal 

Dieta Sensibilidade Endemismo 
Grau de 
ameaça 
SP 

Grau de 
ameaça 
BR 

Grau de 
ameaça 
IUCN 1 2 

ADA AID Registro 
oportuno 8 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 

Sporophila caerulescens Coleirinho I G B - - - - x  3 6  2    1  2 3  5 4 

Sporophila lineola Bigodinho I G B - - - - x x 3 4 8          4 6 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto D O B MA - - - x x 4        2    2  

Tangara seledon Saíra-sete-cores D F M MA - - - x x  1  2    1    2 5 5 

Tangara cayana Saíra-amarela I F B - - - - x  2 2         3 2 3  

Tangara desmaresti Saíra-lagarta D F M MA - - - x  4   5  4    3 3  2 1 

Tangara sayaca Sanhaço-cinzento S O B - - - - x x  3           4  

Volatinia jacarina Tiziu I G B - - - - x x 5   4        3 3 2 

Cardinalidae                          

Habia rubica Tiê-de-bando D I A MA - - - x x  4  2       1  3 3 

Fringillidae                          

Chlorophonia cyanea Gaturamo-bandeira D F M - - - - x   2           2  

Euphonia chlorotica Fim-fim S F B - - - - x x 4            3  

Passeridae                          

Passer domesticus Pardal I O B - - - - x x      4   5     10 

Fonte: Chiavini & Santos (2019)
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Figura 164 – Foto de alguns animais fotografados ao longo das campanhas. A. Dacnis cayana (saí-azul); B. 
Caracara plancus (carcará); C. Baryphthengus ruficapillus (juruva); D. Vireo chivi (juruviara); E. Thalurania 
glaucopis (beija-flor-de-fronte-violeta); F. Tyrannus melancholicus (suiriri); G. Trogon surrucura (surucuá-
variado); H. Rupornis magnirostris (gavião-carijó); I. Furnarius rufus (joão-de-barro); J. Malacoptila striata 
(barbudo-rajado); K. Buteo brachyurus (gavião-de-cauda-curta); L. Celeus flavescens (pica-pau-de-cabeça-
amarela).  
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 
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Ao todo, 18 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, 17 delas consideradas florestais (STOTZ 

et al.,1996; SILVA., 1995). São desde pequenas espécies, como o Thalurania glaucopis (beija-flor-de-

fronte-violeta), até espécies maiores, como o Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-verde). Porém, a 

maioria são passeriformes, como o Chiroxiphia caudata (tangará), a Tangara seledon (saíra-sete-cores), 

o Myiothlypis leucoblephara (pula-pula-assobiador), o Habia rubica (tiê-de-bando) e o Xiphorhynchus 

fuscus (arapaçu-rajado). Esses dois últimos, também considerados altamente sensíveis às alterações 

ambientais. 

Além do Habia rubica (tiê-de-bando) e do Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado), outras 35 

espécies são de média sensibilidade e outras 65 espécies são de baixa sensibilidade. Espécies de média 

sensibilidade podem também ser representativas de ambiente conservado. Aves como o Penelope 

obscura (jacuguaçu) e o Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-verde) são frugívoros de grande porte, 

necessitam de um ambiente com condições ecológicas estáveis, e ainda são grandes dispersores de 

sementes. Já predadores como o Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco) e o Harpagus diodon 

(gavião-bombachinha) também podem ser considerados como indicadores de qualidade de habitat. 

Na ADA foram registradas 70 espécies. Em geral são espécies de áreas abertas, a saber: 

Rupornis magnirostris (gavião-carijó) e a Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco). E também de bordas 

de mata, como: o Pachyramphus validus (caneleiro-de-chapéu-preto) e o Tangara sayaca (sanhaço-

cinzento). Algumas que vivem em ambientes antropizados, como o Coragyps atratus (urubu) e o Caracara 

plancus (carcará). 

De acordo com Develey e Endrigo (2011), tais espécies são conhecidas por se adaptarem à 

presença do homem e possuem preferência por ambientes urbanos ou próximos a áreas urbanas, 

evitando hábitats compostos por áreas extremamente florestadas. 

Já na AID, foram 101 espécies, onde puderam ser encontradas as aves florestais mais 

importantes, como o Malacoptila striata (barbudo-rajado) e o Trogon surrucura (surucuá-variado). Porém, 

destacaram-se os passeriformes florestais.  

Essa assertiva apresentada é confirmada pela presença de espécies como: Thamnophilus 

caerulescens (choca-da-mata), o Philydor rufum (limpa-folha-de-testa-baia) e o Platyrinchus mystaceus 

Página: 512



  

 

 

   

  

Página 424 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

(patinho) são alguns exemplos. O Lochmias nematura (joão-porca) é um pequeno pássaro que vive na 

beira dos cursos d’água no interior das matas. Já o Habia rubica (tiê-de-bando) é uma espécie nuclear 

na formação de bandos mistos de aves no interior da floresta. 

Segundo Pianka (1994) o conceito de diversidade envolve riqueza e abundancia, sendo a riqueza, 

compreendida como a quantidade de espécies encontradas em determinado local e abundancia, como a 

quantidade de indivíduos de cada espécie que ocorrem em uma determinada amostra ou local. 

Considerando os conceitos acima apresentados, verifica-se que a riqueza apresentou uma 

predominância nos pontos amostrais P13, P08 e P12. Os índices alcançados foram, respectivamente, 

60, 52 e 50 espécies por ponto. Os altos índices podem ser justificados pela presença de um curso d’água 

próximo, um sistema florestal mais complexo e estruturado, com boa disponibilidade de recursos e uma 

vegetação que proporciona boa mobilidade para o grupo faunístico. 

Por outro lado, os pontos P05 e P06 apresentaram as menores riquezas, sendo computadas 

apenas 13 espécies para cada um deles. Tal baixa na riqueza se justifica pela estrutura do local onde 

foram fixadas as parcelas, pois estão inseridas em áreas que apresentam silvicultura de pinus ou em sua 

borda, possuindo, portanto, baixa disponibilidade de recursos. 

Logo, foi possível constatar que as paisagens em melhor estado de conservação, com maior 

disponibilidade de recursos atingiram maiores riqueza, quando comparada a paisagens modificadas pela 

ação humana. 

  
Figura 165 – Paisagens dos pontos P3 e P9, alta 
disponibilidade de recursos. 

Figura 166 – Silvicultura de pinus nos pontos  P1, P5, 
P7 e P10, baixa disponibilidade de recursos. 
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Fonte: Chiavini & Santos (2019). Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Quanto à abundância por unidade amostral, se verifica que os mesmos pontos de amostragem 

(P13, P08 e P12) se mostraram os mais ricos, apresentando, respectivamente, 184, 182 e 172 registros, 

conforme o gráfico abaixo: 

Gráfico  41 – Riqueza e abundância das aves nos pontos amostrais. 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

De acordo com o guia denominado “Aves da Cidade de São Paulo”, publicado por Ribeiro et al 

(2012), foram detectados sete tipos de formas de exploração de recursos alimentares, sendo eles: 

carnívoro, detritivo, frugívoro, graminífero, insetívoro, nectatívoro e onívoro.  

Root (1967) explica que um grupo de espécies similares quanto ao tipo e forma de exploração 

dos recursos, pode ser chamado de guildas. As guildas podem ajudar a medir a vulnerabilidade de 

espécies à processos como a fragmentação e a degradação de habitats através do conhecimento da 

dieta dos grupos (ROBINSON, 1998). 

De acordo com Sherry (1984), é possível acessar aspectos da ecologia e da biologia destes 

organismos através da análise da dieta, fornecendo informações sobre sua amplitude e a plasticidade 

trófica. Com base nesses dados, foi possível concluir que a maior parte das espécies pertencem a guilda 

dos insetívoros (36,9%) e em seguida foram os onívoros (27,2%).  
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Gráfico  42 – Riqueza e abundância das aves nos pontos 
amostrais. 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Gráfico  43 – Riqueza e abundância das aves nos pontos 
amostrais. 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Entre as 17 ordens registradas, a Ordem Passeriformes abriga a maior quantidade de famílias, 

21 no total, sendo assim, apresenta-se com maior representatividade em relação à riqueza de espécies. 

Os Passeriformes são contemplados pelas famílias: Thamnophilidae, Conopophagidae, 

Dendrocolaptidae, Furnariidae, Pipridae, Tityridae, Platyrinchidae, Rhynchocyclidae, Tyrannidae, 

Vireonidae, Hirundinidae, Troglodytidae, Turdidae, Mimidae, Passerelidae, Parulidae, Icteridae, 

Thraupidae, Cardinalidae, Fringillidae e Passeridae. 

Entre todas as famílias registradas, a família Tyrannidae foi mais abundante com 15 espécies, 

seguida pela Thraupidae, com 14 espécies representantes. Silva & Nakano (2008) também registraram 

a maior representatividade da família Tyrannidae em um estudo localizado no sudeste de São Paulo. 

Piacentini e Campbell-Thompson (2006) afirmam que a família Tyrannidae se distribui em diversos 

ambientes, pois conseguiu se adaptar aos diversos nichos ecológicos, inclusive em ambientes urbanos. 
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Gráfico  44 – Riqueza de espécies por família, considerando todas as aves registradas nas campanhas. 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

As famílias Apodidae, Bucconidae, Cardinalidae, Cariamidae, Charadriidae, Conopophagidae, 

Cracidae, Dendrocolaptidae, Mimidae, Momotidae, Passerelidae, Passeridae, Pipridae, Platyrinchidae, 
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Rallidae, Rhynchocyclidae, Strigidae, Threskiornithidae, Troglodytidae, Trogonidae, Tytonidae tiveram a 

menor riqueza registrada, computando apenas uma espécie para cada família. 

A curva de suficiência amostral relaciona o número de espécies registradas com base nos dias 

de campo realizados. A curva coletora demonstra um crescimento ao longo dos dias, sendo observado 

um aumento mais significativo do montante de espécies entre o primeiro e o oitavo dia de campo. 

Contudo, após o oitavo dia de campo, a curva apresentou uma tendência à estabilização, sugerindo que 

a comunidade em estudo já atingiu um número de espécies significativo. 

Gráfico  45 – Curva de acúmulo de espécies da avifauna. 

  
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Em consulta às listas oficiais das espécies ameaçadas de extinção ou com algum grau de 

vulnerabilidade, definidas pela Portaria do MMA - Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 17 de dezembro 

de 2014 e pelo Decreto Estadual nº 63.853, de 27 de novembro de 2018, foi identificada apenas uma 

espécie ameaçada em âmbito estadual, o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) é ameaçada com 

base na lista estadual (DECRETO ESTADUAL 63.853,2018). 
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De acordo com o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (2019) e o Wikiaves (2019), e 

DEVELEY e ENDRIGO (2011), das espécies inventariadas, apenas Passer domesticus (Pardal) e 

Columba livia (Pombo-doméstico) são consideradas espécies exóticas, trazidas da Europa para o Brasil. 

10.4.4.3 Mastofauna  

Com base nos dados compilados, foram contabilizadas nove espécies de mamíferos terrestres, 

distribuídos em cinco ordens e seis famílias. A ordem Didelphimorphia foi a mais representativa com três 

espécies. 

Dentre todas as espécies registradas, o Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta) foi a espécie 

mais presente no monitoramento. De acordo com Negrão e Valladares-Pádua (2006), o D. aurita (gambá-

de-orelha-preta) é uma espécie generalista quanto ao uso dos ambientes e dieta, pois se alimenta de 

pequenos invertebrados e vertebrados, além de grande variedade de frutos, podendo ser a espécie 

dominante na comunidade em áreas fragmentadas, sobretudo naqueles locais com a ausência de 

carnívoros, seus principais predadores naturais (FONSECA e ROBINSON, 1990). Sua dieta pode incluir 

aves, pequenos mamíferos, répteis, peixes, além de grande quantidade de frutos, o que faz com que seja 

considerada mesopredadora ou dispersora de sementes, a depender da estação do ano e da área 

avaliada (SANTORI et al., 2012). 

Nenhuma das espécies registradas encontra-se sob qualquer grau de ameaça segundo todas 

as listas consultadas (BRASIL, 2014; DECRETO ESTADUAL 63.853,2018; IUCN, 2019), por isso essa 

informação foi suprimida das tabelas a seguir (Tabela 32 e 33).   

Tabela: 32 – Apresenta o compilado das espécies de mamíferos registradas ao longo das duas campanhas. 
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Ordem Família Espécie Nome popular Endemismo 

Carnívora  
Canidae Canis lupus familiaris cão doméstico - 

Procyonidae Nausa nasua  quati - 

Cingulata Dasypodidae Dasypu sp. tatu - 

Didelphimorphia Didelphidae 

Didelphis albiventris gambá - 

Didelphis aurita gambá - 

Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos MA 
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Ordem Família Espécie Nome popular Endemismo 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis coelho - 

Rodentia Cricetidae 
Juliomys pictipes rato-do-chão - 

Oligoryzomys sp. rato MA 

MA = Mata Atlântica 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Tabela: 33 – Apresenta a relação entre os registros e os métodos utilizado, as datas de cada campanha e os pontos 
dos registros. Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Ordem Família Espécie Nome popular Campanhas Datas Método Pontos 

Carnívora Canidae Canis lupus familiaris cachorro 1ª Campanha 13/12/2018 Câmera trap P09 

Cingulata Dasypodidae Dasypu sp. tatu 1ª Campanha 15/12/2018 Câmera trap P09 

Didelphimorphia 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 08/12/2018 Sherman 43x12x14cm P09 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 08/12/2018 Sherman 43x12x14cm P11 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 08/12/2018 Tomahawk 50x21x20 P03 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 08/12/2018 Pitfall P09 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 08/12/2018 Pitfall P10 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 09/12/2018 Câmera trap P03 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 09/12/2018 Sherman 31x8x9cm P02 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 10/12/2018 Tomahawk 50x21x20cm P06 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 10/12/2018 Tomahawk 50x21x20cm P09 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 10/12/2018 Tomahawk 50x21x20cm P08 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 10/12/2018 Câmera trap P13 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 11/12/2018 Tomahawk 50x21x20cm P10 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 12/12/2018 Tomahawk 50x21x20cm P11 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 13/12/2018 Tomahawk 50x21x20cm P02 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 13/12/2018 Câmera trap P11 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 14/12/2018 Câmera trap P09 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 14/12/2018 Sherman 43x12x14cm P13 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 15/12/2018 Câmera trap P11 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 16/12/2018 Tomahawk 50x21x20cm P09 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 16/12/2018 Câmera trap P03 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 1ª Campanha 16/12/2018 Câmera trap P09 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 17/12/2018 Câmera trap P03 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 1ª Campanha 17/12/2018 Câmera trap P09 

Rodentia 
Cricetidae Juliomys pictipes rato do chão 1ª Campanha 08/12/2018 Pitfall P13 

Cricetidae Juliomys pictipes rato do chão 1ª Campanha 08/12/2018 Pitfall P13 
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Ordem Família Espécie Nome popular Campanhas Datas Método Pontos 

Cricetidae Juliomys pictipes rato do chão 1ª Campanha 08/12/2018 Pitfall P13 

Cricetidae Oligoryzomys sp. rato 1ª Campanha 08/12/2018 Sherman 31x8x9cm P11 

Cricetidae Oligoryzomys sp. rato 1ª Campanha 10/12/2018 Sherman 31x8x9cm P08 

Cricetidae Oligoryzomys sp. rato 1ª Campanha 11/12/2018 Pitfall P03 

Cricetidae Juliomys pictipes rato do chão 1ª Campanha 12/12/2018 Pitfall P13 

Cricetidae Oligoryzomys sp. rato 1ª Campanha 17/12/2018 Pitfall P01 

Carnivora  Procyonidae Nausa nasua  quati  2ª Campanha 01/04/2019 Câmera trap P09 

Cingulata Dasypodidae Dasypu sp. tatu 2ª Campanha 01/04/2019 Câmera trap P09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didelphimorphia 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 28/03/2019 Sherman 43x12x14cm P09 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 28/03/2019 Sherman 43x12x14cm P12 

Didelphidae Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 2ª Campanha 29/03/2019 Pitfall P09 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 29/03/2019 Câmera trap P06 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 29/03/2019 Câmera trap P06 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 2ª Campanha 29/03/2019 Câmera trap P06 

Didelphidae Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 2ª Campanha 31/03/2019 Sherman 31x8x9cm P08 

Didelphidae Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 2ª Campanha 31/03/2019 Tomahawk 50x21x20cm P06 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 31/03/2019 Tomahawk 50x21x20cm P09 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 2ª Campanha 31/03/2019 Tomahawk 50x21x20cm P08 

Didelphidae Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 2ª Campanha 02/04/2019 Câmera trap P13 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 02/04/2019 Tomahawk 50x21x20cm P12 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis coelho 2ª Campanha 02/04/2019 Oportuno  

 Didelphimorphia 

  

  

  

Didelphidae Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 2ª Campanha 02/04/2019 Tomahawk 50x21x20cm P11 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 02/04/2019 Tomahawk 50x21x20cm P07 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá 2ª Campanha 02/04/2019 Câmera trap P13 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 02/04/2019 Câmera trap P13 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 02/04/2019 Pitfall P13 

Didelphidae Didelphis aurita gambá 2ª Campanha 02/04/2019 Câmera trap P13 

Didelphidae Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos 2ª Campanha 03/04/2019 Câmera trap P11 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

A segunda campanha contou com três novos registros: a Philander frenatus (cuíca-de-quatro-

olhos), o Nasua nasua (quati) e o Sylvilagus brasiliensis (tapeti). Negrão e Valladares-Pádua (2006), 

explicam que a P. frenatus (cuíca-de-quatro-olhos) é endêmica da mata atlântica e apresenta alimentação 

generalista, contudo apresenta preferência por alimentos de fontes protéicas. É uma espécie simpátrica 
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com o Didelphis aurita (gambá), contudo a P. frenatus (cuíca-de-quatro-olhos) possui um hábito mais 

terrestre.  

O Nasua nasua (quati) possui uma alimentação bem diversificada e de acordo seus hábitos e 

pode ocorrer em ambientes peridomiciliares (BEISIEGEL, 2001). Por fim, o Sylvilagus brasiliensis (tapeti) 

é um coelho que ocorre por todo território nacional, contudo de acordo com Mares et al. (1989), sua 

distribuição pela América do Sul é pouco conhecida.  

Duas espécies pertencentes ao grupo da mastofauna apresentam endemismo no bioma mata 

atlântica: Juliomys pictipes (rato-do-chão) e Philander frenatus (cuíca-de-quatro-olhos). 

Considerando todos os métodos, o D. aurita (gambá-de-orelha-preta) foi responsável por 46,3% 

de todos os registros. Em seguida o Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca) somou 20,4% entre 

as espécies mais abundantes do estudo.  

Lemos e Cerqueira (2002) explicam que as espécies Didelphis albiventris e Didelphis aurita, 

ambos gambás, são espécies comumente encontradas em ambientes ruderais e distribuem-se 

geograficamente pelo Brasil, Paraguai, Uruguai, regiões norte e central da Argentina e o sul da Bolívia. 

 O Sylvilagus brasiliensis (tapeti) foi registrado de forma oportuna em duas noites durante a 

segunda campanha, durante os deslocamentos entre os pontos amostrais, dessa forma seus dados não 

foram considerados nas análises estatísticas.  
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Gráfico  46 – Ocupação espacial das espécies. 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Foi possível também a captura de dois pequenos roedores nas áreas: o Oligoryzomys sp. (rato-

do-mato) e o Juliomys pictipes (rato-do-chão), ambos foram registrados na primeira campanha e juntos 

somaram 8 registros (14,8% da amostra). Ambas apresentam alta plasticidade no uso do espaço, 

habitando áreas fragmentadas e naturais, tanto florestais quanto abertas, além de ambientes agrícolas, 

contudo o Juliomys pictipes (rato-do-chão), apresenta uma distribuição geográfica mais restrita, além de 

ser endêmico da Mata Atlântica (PINTO et al., 2009; OLIVEIRA e BONVICINO, 2011).  

De acordo com Paglia et al (2012), ambas as espécies se alimentam principalmente de frutos e 

grãos, porém com variações na intensidade de cada item ao longo das estações. Ambos têm grande 

aporte de sementes na alimentação, especialmente de gramíneas (BRAGA et al., 2009). 
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Figura 167 – Foto do gambá (Didelphis aurita) 
proveniente da armadilha fotográfica no PA11.  
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Figura 168 – Foto da cuíca-de-quatro-olhos 
(Philander frenatus) proveniente da armadilha 
fotográfica no PA11.  
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

  

Figura 169 – Foto do quati (Nausa nasua) proveniente 
da armadilha fotográfica no P09.  
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Figura 170 – Foto do tatu (Dasypu sp.) proveniente da 
armadilha fotográfica no P09.  
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Com relação ao número de espécies e indivíduos, a ordem Didelphimorphia se mostrou as mais 

ricas, apresentando três espécies, seguida pelas ordens Carnívora e Rodentia, que apresentaram apenas 

duas espécies representantes. As demais ordens (Cingulata e Lagomorpha) tiveram apenas um 

representante. 

Dessa maneira, não se verificou significativa dominância de nenhuma das ordens, uma vez que 

a diferença entre o número de espécies por ordem e por família é muito baixa, como pode ser visto nos 

gráficos 47 e 48.  
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As famílias Didelphidae e Cricetidae foram as mais expressivas ao longo do estudo e computaram 

3 e 2 espécies, respectivamente. A família Didelphidae possui espécies de tamanhos variáveis, de dieta 

predominantemente onívora, contudo com especializações alimentares muito particulares, desde a 

frugivoria até a carnivoria (CÁCERES e MONTEIRO FILHO, 2006).  

As demais famílias (Canidae, Dasypodidae, Leporidae e Procyonidae) registraram apenas uma 

espécie cada. 

Gráfico  47 – Número de espécies por ordem.  

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Gráfico  48 – Número de espécies por família.  

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Levando em conta a considerável dominância das espécies de gambá revelada pelos resultados, 

podemos inferir que a área de estudo é amplamente ocupada pelas espécies de marsupiais citadas, uma 

vez que estas se adaptam facilmente a ambientes com interferência antrópica e com disponibilidade 

alimentar variada, uma vez que são consideradas espécies onívoras. Logo, esses resultados podem 

indicar um baixo grau de preservação entre as áreas amostradas, sendo a maior parte das espécies, 

consideradas generalistas, o que configura maior capacidade adaptativa a diversos tipos de habitats e de 

hábitos alimentares. 

Embasando-se na análise de suficiência amostral aplicada, verifica-se que o esforço empregado 

na amostragem utilizada, foi suficiente para obter dados confiáveis da composição faunística, visto que 

se observa pouco aumento do número de espécies com o passar dos dias. A curva está com um aspecto 

estabilizado, sugerindo que a comunidade foi amostrada de forma significativa. 
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Gráfico  49 – Curva de acúmulo de espécies da mastofauna. 

 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

Quando analisadas as metodologias aplicadas em campo, verificou-se que os levantamentos por meio 

de armadilhas fotográficas se mostraram eficientes ao revelar a mastofauna local, uma vez que resultou no registro 

de 6 espécies e 21 indivíduos, conforme no gráfico que se segue: 

Gráfico  50 – Riqueza e Abundância por método utilizado 

 

Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1ª Campanha 2ª Campanha

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

p
éc

ie
s 

Dias de amostragem 

Curva de acúmulo 

6

3
4 4

21

14

10
9

0

5

10

15

20

25

Câmera trap Tomahawk Pitfall Sherman

N
ú

m
er

o
 d

e
 e

sp
é

ci
es

 

Métodos 

Riqueza Abundância

Página: 525



  

 

 

   

  

Página 437 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Alguns parâmetros de diversidade como riqueza e abundância, são utilizados para quantificar 

os resultados. A riqueza é dada pelo número de espécies registradas e abundância como a quantidade 

de indivíduos registrados. 

Com base em todos os métodos de captura, os pontos amostrais 4 e 5 não computou registros. 

A ausência de capturas em alguns pontos, pode ter sido influenciada pelo tipo de vegetação no entorno 

do local de amostragem, tendo em vista que tal vegetação nesses pontos, é composta, por talhões de 

eucalipto e pinus, o que pode reduzir a disponibilidade de alimentos e outros recursos na região, fazendo 

com que a fauna silvestre evite esses locais.  

Outro fator que pode ter contribuído para o resultado atingido nesses pontos, é a proximidade 

destes com áreas antropizadas e de constante atividade humana, uma vez que, pode ser considerada 

um fator de afugentamento de espécies silvestres.  

Referente à riqueza, o nono ponto amostral mostrou maior desenvolvimento que os demais 

pontos amostrais, revelando um total de seis espécies capturadas/registradas, seguida pelos pontos P08, 

P11 e P13, com 4 espécies representantes, cada. Os demais, tiveram uma variação entre três e nenhuma 

captura, conforme o gráfico: 

Gráfico  51 – Espécie por ponto 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Semelhante aos dados de riqueza, a abundância de espécimes também foi maior no ponto P09, 

totalizando um montante de 14 espécimes capturados/registrados. O ponto P13 teve a segunda maior 

representatividade (11 espécimes), seguido pelo P11, que somou 7 representantes. 

Os demais pontos tiveram variação entre cinco e nenhum registro. 

Gráfico  52 – Pregistros de capturas por ponto 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Com base nas capturas provenientes do uso de armadilhas Sherman e Tomahawk, foi possível 

constatar que em três pontos amostrais não houve a captura de pequenos mamíferos: P1, P4 e P5. Por 

outro lado, o ponto amostral P9 gerou a maior abundância (5 espécimes), já a maior riqueza foi gerada 

no ponto amostral 11, com 4 espécies capturadas. 
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Gráfico  53 – Relação de riqueza e abundância por ponto amostral, com o uso das armadilhas 
Sherman e Tomahawk. 

 
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Já com relação aos pitfalls, foi possível constatar que em quatro pontos amostrais não houveram 

registros (P4, P7, P8 e P10). Já o P13 contabilizou a maior abundância que os demais pontos (quatro 

espécimes).  

A riqueza se mostrou ligeiramente superior nos pontos P09 e P13 (duas espécies). Os pontos 

P01 e P03 registrou apenas uma espécie, cada.  

Dessa maneira, pode se considerar que o ponto 13 obteve o maior sucesso para levantamento 

da mastofauna com utilização de pitfalls, uma vez que a metodologia resultou na captura de quatro 

indivíduos, distribuídos em duas espécies. 
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Gráfico  54 – Relação de riqueza e abundância por ponto amostral, com o uso das armadilhas 
de interceptação e queda. 

 
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Para os registros fotográficos, a abundância foi dada pela presença da espécie no dia de 

registro, não havendo distinção visual dos espécimes. Esse procedimento se aplica com a finalidade de 

extinguir a possibilidade de registros consecutivos do mesmo indivíduo, sobretudo os marsupiais 

amplamente distribuídos pela área de estudo.  

Sendo assim, o armadilhamento fotográfico registrou um total de seis espécies, representadas 

por 21 indivíduos. Nota-se que o ponto amostral P09 contabilizou a maior riqueza (cinco espécies) e 

abundância (sete indivíduos). Por outro lado, em oito pontos amostrais não o houve o registro de 

espécies. 
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Gráfico  55 – Relação de riqueza e abundância por ponto amostral, com o uso das armadilhas 
fotográficas. 

 
Fonte: Chiavini e Santos, 2019. 

Quanto ao armadilhamento de pegadas, o mesmo se mostrou ineficiente, uma vez que as 

chuvas comprometeram parte do levantamento apagando os rastos que, por ventura, possam ter sido 

deixados nas parcelas de areia.  

A característica e hábitos alimentares dos mamíferos da região, especialmente os marsupiais, 

também é um fator que, provavelmente, colaborou para o insucesso da metodologia, uma vez que a 

quantidade de rastros e movimentação em cima das parcelas inviabilizou a identificação das pegadas, 

devido ao excesso de deslocamento da areia. 

Por se tratar de um grupo que, conhecidamente, tende a evitar a presença humana e possuem, 

em sua maioria, hábitos noturnos, houve apenas a identificação de dois mamíferos por visualização: o 

Sylvilagus brasiliensis (tapeti) e a Philander frenatus (cuíca-de-quatro-olhos). 

A grande variedade de espécies de mamíferos apresenta diferentes exigências ecológicas tanto 

em nicho temporal, quanto espacial e trófico. Os diferentes grupos de mamíferos, sejam os voadores, 

terrestres, semifossoriais, semiaquáticos, arborícolas apresentam importância distinta na avaliação e no 

monitoramento de alterações ambientais, sendo úteis de acordo com suas características ecológicas 
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(CHIARELLO et al., 2008). Diante desse aspecto, a ocorrência de diferentes espécies de mamíferos nos 

ecossistemas pode servir como importante bioindicador de boa qualidade destes ambientes. 

Os levantamentos de campo não revelaram a existência de espécies da mastofauna 

consideradas altamente sensíveis a perturbações. No entanto, as espécies registradas possuem 

características fundamentais para o equilíbrio ecossistêmico regional, podendo ser citadas como 

relevantes para a manutenção ecológica. 

De uma forma geral, pequenos roedores e marsupiais são citados como bons indicadores, pois 

possuem um papel importante na cadeia trófica, com dieta muito variada, e servindo de presas para um 

grande número de espécies de serpentes, aves de rapina e outros mamíferos carnívoros. Além disso, 

atuam diretamente na dinâmica populacional dos ambientes, contribuindo na dispersão de sementes por 

exemplo (CÁCERES e MONTEIRO-FILHO, 2000; DELCIELLOS et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2007). 

Em consulta às listas oficiais das espécies ameaçadas de extinção ou com algum grau de 

vulnerabilidade, definidas pela Portaria do MMA - Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 17 de dezembro 

de 2014 e pelo Decreto Estadual nº 63.853 de 2018, verificou-se que não existem exemplares da 

mastofauna considerados ameaçados de extinção, ou mesmo, em status de vulnerável. As demais 

espécies não possuem nenhum grau de ameaça, conforme as listagens oficiais (BRASIL, 2014; 

DECRETO ESTADUAL 63.853,2018; IUNC, 2019). 

10.4.4.4 Bactéria (Rickettsia rickettsii) - Vetor da febre maculosa. 

Segundo Lemos et al., (1996) as capivaras têm sido apontadas como principal hospedeira do 

agente etiológico da Rickettsia rickettsii (bactéria), vetor da febre maculosa, a qual está associada ao 

Amblyomma cajennense (carrapato-estrela). Outros animais como o cavalo e anta, também podem 

hospedar o A. cajennense (FIGUEIREDO et al. 1999).  

Com base na periculosidade que essa doença representa, os animais que estão associados ao 

encontro do A. cajennense (carrapato) receberam uma atenção especial em campo. Contudo não foi 

registrado a ocorrência de nenhuma das espécies que possam hospedar o carrapato e funcionar como 

reservatório para a bactéria, nem mesmo através de rastros (fezes ou pegadas) ou registros secundários. 
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  Considerações Finais  

Ao considerar as duas campanhas realizadas, a riqueza da fauna nas áreas de influência da 

Mineração Longa Vida aumentou ao longo do tempo. Atualmente a localidade conta com o registro de 

141 espécies de animais, todos inventariados por dados primários. Além disso, verificou-se que o número 

de espécies variou naturalmente entre as campanhas. As aves, por exemplo, concentram sua atividade 

na primavera e verão (época reprodutiva), anfíbios aproveitam os períodos chuvosos para se alimentarem 

e se reproduzirem, gerando explosões temporárias nos registros. 

Foram detectadas um total de 141 espécies, sendo 22 anfíbios e 7 répteis, 103 de aves e 9 de 

mamíferos, que se distribuem basicamente pela floresta nativa e pelas áreas fragmentadas. Foi possível 

também o registro de animais endêmicos da Mata Atlântica, ao total foram 28 espécies, sendo 8 espécies 

da herpetofauna, 18 de aves e duas de mamíferos. Boa parte dessas espécies, certamente passou por 

pressões à sua sobrevivência em virtude dos desmatamentos anteriores, tais pressões podem explicar a 

ausência de determinadas espécies, mas, por outro lado, várias outras espécies têm se mostrado capaz 

de se manter ou estão recolonizando a área.  

Alguns pontos amostrais contabilizaram um maior número de espécies, principalmente os 

pontos P08, P9, P12 e P13. Em todos os grupos esses pontos somaram significativas riquezas e 

abundâncias, o que se justifica pela disponibilidade de recursos nessas áreas, tais como: alimento, água, 

abrigo, dentre outros. 

Em suma, as duas campanhas realizadas fizeram uma boa contribuição ao conhecimento da 

fauna terrestre, que ocorre nas áreas do empreendimento. O conhecimento das comunidades ali 

presentes é de suma importância para futuros estudos na região. Bourne e York (2001) complementam 

o tema afirmando que a compreensão das características que estruturam as comunidades biológicas 

pode contribuir positivamente para o manejo inteligente de organismos nativos em paisagens naturais.  

Em consulta às listas oficiais das espécies ameaçadas de extinção ou com algum grau de 

vulnerabilidade, definidas pela Portaria do MMA - Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 17 de dezembro 

de 2014 e pelo Decreto Estadual nº 63.853 de 2018, foi identificada apenas uma espécie classificada 
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como quase ameaçada: Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco) (DECRETO ESTADUAL 

63.853,2018).       

Considerando os dados aqui apresentados, infere-se que os esforços amostrais voltados ao 

levantamento da fauna na área onde se pretende ampliar o empreendimento denominado Mineração 

Longa Vida e em seu entorno, se mostrou eficiente, uma vez que os resultados obtidos apontam para um 

diagnóstico satisfatório da fauna local. 

Por fim, ressalta-se que não houve a necessidade de coleta de nenhum espécime-testemunho. 

Não houve ainda, registro de óbitos ou espécimes com ferimentos mortais, portanto, procedimentos de 

eutanásia foram dispensados durante as duas campanhas. 
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 DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO 

11.1 Uso e Ocupação do Solo 

O uso do solo na Área de Influência Direta – AID está relacionada com atividades desenvolvidas 

pelos proprietários dos sítios e pela atividade de mineração. O Mapa de Uso do Solo mostra o uso do 

solo para a Área de Influência Direta – AID. 

As atividades desenvolvidas pelos proprietários dos sítios destacam-se as áreas para culturas, 

pastos e silvicultura. 

A Área de Influência Direta – AID abrange a área urbana do município de Nova Campina, esta 

que por sua vez possui diversos equipamentos urbanos, bem como outros empreendimentos minerários 

e industriais. Para a identificação da localização e conhecimento de todos os equipamentos urbanos e 

empreendimentos minerários e industriais se fez necessário a realização de diversas campanhas de 

campo. 

Durante as atividades de levantamentos realizadas no município de Nova Campina, verificou-se 

a existência de sete unidades de educação na AID, distribuídas entre escolas municipais, de 

responsabilidade da prefeitura e estaduais, coordenadas pelo Estado, secretaria de educação, biblioteca 

municipal, museu, rodoviária, prefeitura, posto de saúde, bem como as duas principais igrejas do 

município. A localização dos equipamentos urbanos pode ser observada no Anexo XXVII. 

Com relação as atividades industriais e de mineração, a Área de Influência Direta - AID possui 

dois complexos industriais e outros três empreendimentos minerários sendo dois de extração de filito e 

um de calcário. 

Na Área Diretamente Afetada – ADA, bem como em seu entorno não se encontra residentes 

indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, sendo esta composta por fragmentos de vegetação 

nativa e vegetação exótica destinada a silvicultura, e de propriedade da Mineração Longa Vida, não 

havendo, portanto, a realocação de famílias devido a ampliação da mina. 
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Figura 171 – Uso do Solo da Área Diretamente Afetada - ADA.  
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

11.2 Estrutura Produtiva 

 Estrutura Produtiva da Área de Influência Indireta do Meio Antrópico  

A Área de Influência Indireta do meio antrópico abrange as áreas urbanas dos municípios de 

Nova Campina e Itapeva, conforme descrito no capítulo 08. 

Entre 2010 e 2016, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município de Itapeva 

cresceu 105,1%, passando de R$ 1.175,0 milhões para R$ 2.409,8 milhões. Já o Produto Interno Bruto 

(PIB) do município de Nova Campina teve oscilação durante o período de análise, tendo por último um 

crescimento de 46,4%, passando de R$ 193,9 milhões para R$ 283,8 milhões sendo este pouco 
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representativo ao período. Os municípios de Itapeva e Nova Campina ocupam as posições 107 e 347 

respectivamente no ranking do Estado de São Paulo.  

Gráfico  56 – Série Histórica do Produto Interno Bruto dos Municípios de Nova Campina/SP Itapeva/SP 

 
Fonte: IBGE (2010 - 2016). 

A estrutura econômica dos municípios de Itapeva e Nova Campina demonstrava participação 

expressiva do setor de Serviços, este que corresponde por 42% do PIB municipal.  

Gráfico  57 – Participação dos setores econômicos no PIB em 2016 
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Fonte: IBGE (2010 - 2016). 

O setor secundário (industrial), cuja participação no PIB era de 21,67% em 2010, teve uma 

redução significativa computando em 2016 uma participação de apenas 11,49% do PIB. Apesar do setor 

de serviços (terciário) ser a principal fonte de economia da Área de Influência Indireta da Mineração Longa 

Vida, observa-se um forte crescimento da agropecuária (primário) na região. 

Gráfico  58 – Comparativo da participação dos setores econômicos no PIB entre os anos de 2010 e 2016 

 
Fonte: IBGE (2010 - 2016). 

Os principais insumos-produtos da região compreendida pela Área de Influência Indireta (AII) 

são o filito, calcário, pinus, eucalipto, resina e papel, sendo o de maior fluxo de comercialização fora desta 

região o filito. 
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No estado de São Paulo, a produção de filito concentra-se no sul do estado, nos municípios de 

Nova Campina e Itapeva. Os principais consumidores de filito são as indústrias cerâmicas, de construção 

e segmentos da indústria química. Para a indústria cerâmica é uma importante matéria-prima fundente, 

que reduz a temperatura de queima das peças, principalmente para a indústria de louça sanitária e 

revestimentos.  

O principal destino do filito produzido nos municípios de Nova Campina e Itapeva é o município 

de Santa Gertrudes, sendo este, considerado o polo cerâmico do estado de São Paulo. 

Os municípios de Nova Campina e Itapeva possuem potencial turístico, uma vez que ambos 

encontram-se inseridos em uma região naturalmente privilegiada indo de encontro com duas tendências 

atuais dentro do turismo: o ecoturismo e o turismo rural. Toda essa beleza natural que pode ser 

aproveitada, bem como outros locais, estando entre eles a Catedral de Santana, o museu (em reforma), 

a praça central (além das outras praças da cidade) e os prédios históricos, com suas lendas e mitos.  

 Estrutura Produtiva da Área de Influência Direta do Meio Antrópico  

A Área de Influência Direta do meio antrópico abrange o município de Nova Campina, conforme 

descrito no capítulo de Áreas De Influência do Empreendimento.  

O setor de maior participação do PIB do município de Nova Campina é a Agropecuária seguido 

do setor Industrial, diferenciando assim, a estrutura econômica do Área de Influência Direta da estrutura 

econômica da Área de Influência Indireta.  

Gráfico  59 – Participação dos setores econômicos no PIB em 2016 
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Fonte: IBGE (2010 - 2016). 

Entre os anos de 2010 e 2016 ocorreu uma drástica mudança nas representatividades dos 

setores econômicos na participação do PIB no município de Nova Campina. Em 2010 o principal setor 

econômico do município era o setor secundário, cuja participação era de 61,44%, este que perdeu forças 

para os demais setores econômicos do município, computando em 2016 uma participação de 24,96%. 

Atualmente o setor de maior representatividade na economia do município é o setor primário, cuja a 

participação na economia do município computou em 2016 uma percentagem de 37,29, sendo esta 

superior a computada em 2010. 

Gráfico  60 – Comparativo da participação dos setores econômicos no PIB entre os anos de 2010 e 2016 

 
Fonte: IBGE (2010 - 2016). 
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 Estrutura Produtiva da Área de Diretamente Afetada do Meio Antrópico  

A Área Diretamente Afetada corresponde ao empreendimento minerário, possuindo apenas 

atividades desenvolvidas pela Mineração Longa Vida.  

Os setores de atividade econômica existentes e potenciais, bem como o nível de emprego e 

renda da ADA serão apresentados no capítulo “ 7.9 - Investimento, Cronograma e Mão-de-obra”. 

11.3 Demografia 

Estima-se que a população do município ampliou, entre o Censo Demográfico de 2010 e a 

população estimada de 2018, passando de 8.515 para 9.647 habitantes, representando um crescimento 

populacional de 13%. Essa taxa é superior à taxa estimada para o Estado de São Paulo, bem como a 

estimada para o Brasil. 

Gráfico  61 – Taxa de Crescimento do município de Nova Campina 

 
Fonte: IBGE (2010 - 2018). 

No Censo de 2010 o município de Nova Campina Apresentou uma taxa de urbanização de 73%, 

conforme dados apresentados pela SEADE, estima-se que em 2019 o grau de urbanização seja de 

78,29%. A população urbana em 2000 representava 53,16% e em 2010 a passou a representar 67,67% 

do total.  
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A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 2015, foi 

verificada ampliação da população idosa que, cresceu 81,17%. Em 2000, este grupo representava 6,11% 

da população, já em 2010 detinha 7,97%, estima-se que em 2019 este seguimento etário corresponda a 

9,93% do total da população municipal. Estima-se que para o segmento etário de 0 a 14 anos o 

crescimento seja negativo entre 2010 e 2019. Crianças e jovens detinham 29,97% do contingente 

populacional em 2010, o que correspondia a 2552 habitantes. Em 2019 estima-se que a participação 

deste grupo reduziu para 23,29% da população, totalizando 2224 habitantes. 

Gráfico  62 – Perfil da população residente no município de Nova Campina. 

 
Fonte: IBGE, SISAP e SEADE (2010 - 2019). 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento 

populacional, passando de 5.284 habitantes em 2010 para 6.377 em 2019. Estima-se que este grupo 

represente 66,78% da população do município. 

O Índice de Desenvolvimento Humano do município de Nova Campina registrado em 2010 foi 

de 0,651, sendo este superior ao registrado nos anos anteriores, conforme demonstrado na figura a 

seguir.  
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Gráfico  63 – Curva da evolução do Índice de Desenvolvimento Humano entre os anos de 1991 a 2010 do município 
de Nova Campina 

 
Fonte: IBGE (1991 - 2010). 

Nas edições de 2012 e 2014 do Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS, Nova 

Campina classificou-se no Grupo 5, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e indicadores 

de longevidade e escolaridade insatisfatórios. 
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Figura 172 - Classificação do município de Nova Campina no Índice Paulista de Responsabilidade Social. 
Fonte: SEADE (2019) 

Para a definição do IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social são analisadas três 

dimensões, sendo elas Riqueza, Longevidade e Escolaridade. 

O comportamento das variáveis que compõem a dimensão de Riqueza entre o período de 2012 

a 2014 foi: 

 O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, na agricultura e nos 

serviços variou de 3,36 MWh para 3,81 MWh; 

 O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial aumentou de 1,28 MWh 

para 1,36 MWh; 

 O rendimento médio do emprego formal variou de R$ 1.957 para R$ 2.004; 

 O valor adicionado fiscal per capita variou de R$ 21.016 para R$ 19.360. 
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Em Nova Campina, embora tenha sido adicionado um ponto no indicador agregado de riqueza, 

seu escore permaneceu abaixo da média do Estado, em 2014. 

O comportamento das variáveis que compõem a dimensão de Longevidade entre o período de 

2012 a 2014 foi: 

 A taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) diminuiu de 15,66 para 12,63; 

 A taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 19,91 para 20,45; 

 A taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil habitantes na mesma faixa 

etária) cresceu de 0,80 para 1,03; 

 A taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil habitantes na mesma faixa 

etária) elevou-se de 20,20 para 21,72. 

O escore de longevidade do município retraiu-se em um ponto, mantendo o indicador agregado 

abaixo do patamar do Estado, no período. 

O comportamento das variáveis que compõem a dimensão de Escolaridade entre o período de 

2012 a 2014 foi: 

 A taxa de atendimento escolar de crianças de 4 e 5 anos decresceu de 100,0% para 

75,9%; 

 A média da proporção de alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede pública, que 

atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática aumentou de 32,8% 

para 41,0%; 

 A média da proporção de alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede pública, que 

atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática decresceu de 22,1% 

para 20,4%; 

 O porcentual de alunos com atraso escolar no ensino médio variou de 11,6% para 12,2%. 

Em Nova Campina, o indicador agregado de escolaridade situou-se abaixo da média estadual, 

em consequência da redução do seu escore, em 2014. 
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A seguir serão apresentados os gráficos do ranking por dimensão. 

Gráfico  64 – Posição do município de Nova Campina no Ranking estadual 

   
Fonte: SEADE, 2019 

11.4 Lazer e Turismo 

De acordo com Barbosa e Silva (2011), o conceito de lazer passou a ser discutido após a 

Revolução industrial. Antes desse período, existiam apenas discussões referindo-se ao ócio (o tempo 

não trabalhado). 

Tendo início nos países europeus, as discussões quanto ao reconhecimento do lazer como 

necessidade ao homem, surgiram a partir do século XIX, com a mudança de comportamento de toda uma 

sociedade com relação ao trabalho (BARBOSA e SILVA, 2011). 

O primeiro documento explícito que se tem a favor do lazer é o clássico “Direito a Preguiça”, que 

trata sobre o direito ao lazer dos operários, colocando questões e críticas sobre o capitalismo e o 

cristianismo ocidental, foi escrito em 1880, na Alemanha por Paul Lafargue, militante socialista, que 

ganhou grande repercussão com seu manifesto (LAFARGUE, 1999). 
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Sucintamente, pode-se compreender o lazer como o período de tempo utilizado pelo homem 

para atender suas necessidades físicas, mentais, sociais e culturais. No entanto, existem inúmeras 

discussões acerca da definição oficial do conceito e sua relação com a saúde, economia e interações 

sociais. 

O turismo, por sua vez, pode ser definido como a movimentação temporária de pessoas para 

destinos fora dos seus locais normais de trabalho e residência, as atividades em que se envolvem durante 

a estada nesses destinos e os equipamentos criados para satisfazerem as suas necessidades 

(FERREIRA, 2013).  

Considera-se como turismo, o modo de vida das pessoas fora do seu habitat habitual, as 

atividades que satisfazem as necessidades dos viajantes e os impactos que resultam no bem-estar 

econômico, físico e social dos turistas, assim como de seus anfitriões. Engloba as motivações e 

experiências pessoais, as expectativas e ajustamentos efetuados pelos residentes nas áreas receptoras 

e os papéis desempenhados por numerosas agências e instituições que os intermedeiam (FERREIRA, 

2013). 

Tanto o lazer quanto o turismo, desenvolvem um papel essencial na manutenção da qualidade 

de vida do cidadão, sendo imprescindíveis para mantimento da integridade física e mental do ser humano. 

No entanto, ressalta-se que as atividades de lazer e turismo possuem caráter subjetivo, devendo ser 

moldado de acordo com a percepção de bem-estar de cada indivíduo. 

 Objetivos 

Efetuar levantamento de dados referentes ao uso turístico e de recreação, especialmente na 

AID do empreendimento, com mapeamento de locais e atrativos mais visitados pelos turistas e moradores 

da região, caracterizando a importância regional e local das atividades turísticas e de lazer existentes na 

área de influência do empreendimento. 

Apresentar mapeamento das áreas de fluxo de uso para fins turísticos e de lazer no entorno do 

empreendimento, incluindo áreas de visitação, trilhas turísticas, locais para prática de esporões radicais 

e ecoturismo, entre outros. 
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 Metodologia 

Inicialmente, o levantamento de dados secundários utilizou como fonte, dados da Prefeitura 

Municipal de Nova Campina e publicações em sites, jornais e outros meios de comunicação. O objetivo 

foi realizar o levantamento de informações voltadas ao tema lazer e turismo na área correspondente ao 

município. 

Posteriormente, no dia 19 de setembro de 2018, se realizou um levantamento de dados 

primários em campo através da obtenção de dados junto aos profissionais que representam as 

Secretarias de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer do município de Nova Campina. Para o levantamento 

de dados, foi utilizado um questionário semiestruturado em forma de entrevista responsável por nortear 

o trabalho, conforme anexo XXVIII. 

 Lazer e Turismo em Nova Campina 

Segundo a Prefeitura Municipal de Nova Campina, as Secretarias de Educação, Cultura, 

Esporte, Turismo e Lazer eram mantidas unificadas em apenas uma secretaria, no entanto, houve o 

desmembramento da Secretaria de Educação, que passou a ser tratada de maneira individual, 

permanecendo as demais, unificadas. 

No dia 19 de setembro de 2018, a equipe da Chiavini & Santos esteve com o Sr. Wilson Roberto 

Pinheiro, coordenador das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Segundo ele, o 

município possui como atrativos turísticos, parte do Circuito dos Cânions, pinturas rupestres, a gruta no 

Bairro do Alegre e algumas cachoeiras. 

 Circuito dos Cânions 

O monumento natural conhecido como Circuito dos Cânions, situado no sudoeste paulista, 

abrange os municípios de Itararé, Itapeva e Nova Campina. 
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Figura 173 - Circuito dos Cânions 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura de Nova campina. 
Foto tirada por Juliano Camargo (2014) 

 
Figura 174 - Circuito dos Cânions. 
Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura de Nova campina.      
Foto tirada por Selma Loureiro. 

 
Figura 175 - Circuito dos Cânions. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

Atualmente, não há a delimitação oficial do circuito, ou mesmo uma legislação específica 

destinada à proteção da área, no entanto, existe uma iniciativa do Secretário Estadual do Meio Ambiente, 

Maurício Brusadin, para delimitação da área de abrangência do Circuito dos Cânions e transformação 

desta, em uma Unidade de Conservação Regional (PREFEITURA DE ITARARÉ, 2018). 

No dia 07 de junho de 2018, o Secretário Estadual do Meio Ambiente se reuniu com os prefeitos 

das cidades de Itararé, Itapeva e Nova Campina para tratar do assunto. A proposta de Criação da UC 
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contou ainda com a participação da CPRN – Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, também 

conhecida como Serviço Geológico do Brasil (PREFEITURA DE ITARARÉ, 2018). 

Até o momento, não houve um posicionamento oficial quanto à delimitação do Circuito dos 

Cânions, ou mesmo quanto à criação de legislações definindo a região como Unidade de Conservação, 

no entanto, o Secretário frisou a importância da proposta de conservação dando ênfase ao potencial 

turístico local: “Queremos ter uma área de conservação, a longo prazo. A curto queremos discutir um 

programa de ecoturismo para preservação do local e discutir os projetos que podemos aprovar este ano", 

comentou Maurício Brusadin (PREFEITURA DE ITARARÉ, 2018). 

O Secretário enfatizou ainda que, além do potencial turístico, a região possui relevância histórica 

para o Estado de São Paulo, por possuir vestígios da pré-história, dotado de potencial para 

reconhecimento internacional: "Não vamos medir esforços para transformá-los em ecoturismo mundial. 

É um patrimônio que vale a pena conhecer e valorizar", frisou (PREFEITURA DE ITARARÉ, 2018). 

 
Figura 176 - Reunião sobre a criação de UC favorecendo a 
preservação do Circuito dos Cânions. 
Fonte: Prefeitura de Itararé (2018) 

 
Figura 177 - Reunião sobre a criação de UC favorecendo a 
preservação do Circuito dos Cânions. 
Fonte: Prefeitura de Itararé (2018) 

 Pinturas rupestres 
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Consideradas como importantes registros pré-históricos, pinturas rupestres são consideradas 

como uma “forma de expressão simbólica das populações pré-históricas, englobando pinturas e 

gravações, executadas sobre suporte rochoso fixo, de qualquer natureza” (NETTO, 2001). 

Segundo Alberto (2014), são objetos de extrema importância para a compreensão dos registros 

feitos pelos nossos antepassados. De acordo com a autora, as pinturas rupestres podem ser 

interpretadas como “um ser humano dedicando seu tempo a preparar uma ferramenta ou um pigmento 

para registrar e comunicar algo”. 

A expressão artística e histórica que envolve as pinturas rupestres, possuem papel crucial para 

interpretação de dados relacionados à fenômenos naturais, transmissão de experiências para gerações 

posteriores, delimitação de territórios, homenagens, ritualizações, contagens, entre outros processos 

(ALBERTO, 2014). 

De acordo com os estudos realizados por Alberto (2014), a região possui sete sítios de gravuras 

e pinturas rupestres, distribuídos entre os municípios de Nova Campina, Itapeva e Itararé. 

Possivelmente, a existência de pinturas rupestres abordando os municípios supracitados, está 

ligada à existência das formações rochosas conhecidas como Cânions, uma vez que a geologia local 

pôde ter favorecido a formação de abrigos para o homem primitivo. 

De acordo com o coordenador de cultura de Nova Campina, o potencial arqueológico, turístico 

e histórico do município, envolvendo as pinturas rupestres, é pouco explorado e necessita de um maior 

incentivo. 

 Gruta 

Outro monumento natural dotado de potencial turístico é a Gruta do Taquari-Mirim, conhecida 

regionalmente como Gruta do Alegre. 

A Gruta do Taquari Mirim, catalogada por Leda Zogbi no dia 30 de junho de 2014, possui litologia 

do tipo calcário e se encontra em situação de validação preliminar junto ao CECAV (Centro Nacional de 
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Pesquisa e Conservação de Cavernas), sendo que, até o momento, não há uma caracterização 

espeleológica e bioespeleológica da cavidade. 

Segundo dados da Secretaria de Cultura de Nova Campina, a referida gruta é visitada pela 

população local, não havendo ampla divulgação de sua localização, ou mesmo, o devido controle sobre 

a visitação. 

Ressalta-se que uma visitação desordenada propicia a depredação e perda das características 

naturais da cavidade. 

Abaixo, seguem fotos de acervo próprio, cedidas pela Secretaria de Cultura de Nova Campina. 

 
Figura 178 - Fotos da gruta do Alegre. 
Fonte: Secretaria de Cultura de Nova Campina. 

 
Figura 179 - Fotos da gruta do Alegre. 
Fonte: Secretaria de Cultura de Nova Campina, (2015). 

 Cachoeiras  

Lima e Silva (2002), definem cachoeira como “queda abrupta de água no curso de um rio, 

ocasionada pela existência de um degrau no seu perfil longitudinal”. O motivo para formação de uma 

cachoeira pode variar de acordo com as características geológicas e hidrológicas de cada região, “mas, 
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geralmente, estão relacionadas ao controle litoestrutural, como por exemplo, a presença de falha, dobra, 

dique ou erosão diferencial” (LIMA e SILVA, 2002). 

De acordo com a ANA – Agência Nacional de Águas (2006), é notado que, no Brasil, a população 

possui o costume de tirar férias em locais relacionados a cursos hídricos, como praias, rios, lagos, 

cachoeiras e estâncias hidrominerais. Dessa maneira, as diversas regiões detentoras de recursos 

hídricos aptos à balneabilidade, estão intrinsicamente ligadas às demandas de turismo e lazer (SANTOS 

e SILVA, 2012). 

O município de Nova Campina possui várias quedas d’água, ligadas ou não ao Circuito dos 

Cânions. Dentre elas, três cachoeiras se destacam como os pontos de maior potencial para 

balneabilidade, identificadas nesse texto como Cachoeira Sete Quedas, Cachoeira da Orsa 1 e cachoeira 

da Orsa 2, conforme pode ser observado no mapa a seguir:  
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Figura 180 – Mapa de localização das cachoeiras. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 
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Figura 181 - Cachoeira em Nova Campina. 
Fonte: Secretaria de Cultura de Nova Campina 

 
Figura 182 - Cachoeira Sete Quedas. 
Fonte: Chiavini & santos (2018) 

 
Figura 183 - Cachoeira Sete Quedas. 
Fonte: Chiavini & santos (2018) 

Segundo o Secretário de Turismo e Lazer de Nova Campina, a presença das cachoeiras no 

município tendencia um aumento do turismo local ou regional no período do verão, período de maior 

movimentação objetivando a balneabilidade que o local pode proporcionar. No entanto, o turismo não é 
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considerado em nenhuma época do ano, como uma atividade que gera renda significativa para o 

município. 

Além dos pontos citados acima, o município conta ainda com espaços de playgrounds e um 

centro de eventos, onde são concentradas as festividades e comemorações da cidade. 

De acordo com a Secretaria, a cidade não conta com nenhum tipo de incentivo às atividades de 

turismo e lazer, estando até mesmo o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Nova Campina, 

desativado. O Sr. Wilson completa ainda que não há previsão para criação de nenhum projeto ou 

programa por parte do poder público municipal, voltado à temática. 

11.5 Atendimento à Saúde e Educação 

De acordo com a Lei Maior da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 1988, 

Art. 6°, a saúde e a educação estão entre os direitos sociais garantidos pela União. 

Complementarmente à Constituição, a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 define que a 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício. 

No Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), é responsável pela 

formulação da Política Estadual de Saúde e de suas diretrizes, norteada pelos princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que tem como propósitos, promover a saúde priorizando as ações preventivas, 

democratizando as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos à sua 

saúde (SES-SP, 2018). 

A SES-SP é também responsável pela articulação e pelo planejamento de ações desenvolvidas 

pelos 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS) distribuídos pelo Estado, além de administrar três 

fundações: a Fundação do Remédio Popular (FURP), que pesquisa, desenvolve, fabrica e distribui 

medicamentos; a Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), que constitui-se basicamente na instância 

de apoio à SES-SP para assessorar a política de câncer no Estado; e a Fundação Pró-Sangue 

Hemocentro de São Paulo, que além do desenvolvimento de pesquisas a partir de padrões internacionais 

de referência, fornece hemocomponentes e serviços hemoterápicos (SES-SP, 2018). 
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Outras atividades igualmente importantes, também alvo constante de atenção do SUS, devem 

ser destacadas, como o controle da ocorrência de doenças, seu aumento e propagação, desenvolvidas 

principalmente pela Vigilância Epidemiológica, o controle da qualidade de medicamentos, exames, 

alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao público, área de atuação da Vigilância 

Sanitária e o controle de endemias no território paulista a partir da SUSEN - Superintendência de Controle 

de Endemias (SES-SP, 2018). 

Assim como a saúde, o direito à educação é assegurado aos brasileiros por meio da Constituição 

Federal de 1988, através de inúmeras inferências, notadamente, o Art. 205, que trata a educação como 

direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser “promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

Visando garantir o direito à educação para a população paulista, a SEE-SP – Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo possui a maior rede de ensino do Brasil, com 5,4 mil escolas, 3,7 

milhões de alunos e 245,2 mil servidores nos quadros do Magistério (QM), no Quadro de Apoio Escolar 

(QAE) e no Quadro da Secretaria da Educação (QSE). São mais de 139,9 mil professores ativos e 4,8 

mil diretores de escolas distribuídos em 91 Diretorias Regionais de Ensino, que se agrupam em 15 Polos 

Regionais (SEE-SP, 2018). 

De acordo com a SEE-SP, em 2012 a Secretaria deu início a reestruturação de sua formação 

básica, seguindo o que preconiza o Decreto Estadual n° 57.141, de 18 de julho de 2018. O novo modelo 

conta com dois órgãos vinculados, sendo eles: o Conselho Estadual de Educação (CEE) e a Fundação 

para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Houve ainda, a incorporação de seis Coordenadorias: 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores Paulo Renato Costa Souza (EFAP); 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB); Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 

Avaliação Educacional (CIMA); Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE); 

Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH); Coordenadoria de Orçamento e Finanças 

(COFI) (SEE-SP, 2018). 
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 Objetivo 

Caracterizar os serviços públicos voltados à saúde e educação, destinados ao atendimento da 

população residente na AID – Área de Influência Direta do empreendimento, bem como a capacidade de 

tais equipamentos públicos para atender a demanda populacional da região. 

 Metodologia 

Metodologicamente, o presente capítulo se embasou na legislação contida nas esferas federal, 

municipal e estadual, alinhado a dados secundários provenientes de informações apresentadas pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde e Educação do Estado de São Paulo. 

Posteriormente, consultou-se dados secundários do município de Nova Campina por meio de 

suas Secretarias de Saúde e Educação. 

De maneira a se obter dados concisos e atualizados, referentes à realidade do município quanto 

ao atendimento à saúde e educação, se realizou um levantamento in loco junto às referidas secretarias 

no dia 20 de setembro de 2018. 

Os dados foram obtidos junto aos profissionais que representam as Secretarias de Saúde e de 

Educação do município de Nova Campina, por meio da aplicação de questionários semiestruturados, 

conforme anexos XXIX e XXX. 

 Condições de saúde na AID 

A porção central do município de Nova Campina foi delimitada para o presente estudo como a 

AID do empreendimento, área onde foram concentrados os esforços de campo para elaboração do 

presente capítulo. 

Em visita à Secretaria de Saúde, a equipe técnica da Chiavini & Santos foi recebida pelas Sras. 

Josemary Machado Cardoso de Carvalho, coordenadora da vigilância sanitária municipal e Jael dos 

Santos, enfermeira supervisora. 
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Durante a reunião com as representantes da Secretaria, verificou-se que o município conta 

apenas com uma UBA – Unidade Básica de Atendimento, não sendo amparado por hospital, pronto 

socorro, clínicas especializadas ou mesmo por instituições particulares de saúde. 

Atualmente, Nova Campina conta com um total de oito médicos, sendo dois destes, plantonistas. 

As especialidades atendidas pelo município são: clínico geral, pediatria, obstetrícia e psiquiatria. 

De acordo com as informações apresentadas, o quadro de pessoal envolvido no atendimento à 

saúde, é suficiente para atender as demandas do município, muito embora a cidade não ofereça leitos 

de internação ou especialidades médicas além das citadas anteriormente, utilizando como principal 

suporte, a estrutura de saúde instalada no município vizinho – Itapeva. 

Quando questionado referente a taxa de mortalidade infantil, o município informou que os dados 

da secretaria não se encontram atualizados, mas que a taxa de mortalidade infantil em Nova Campina é 

pouco expressiva. 

Dados do último censo IBGE informam que, no ano de 2014, a taxa de mortalidade infantil em 

Nova Campina era de 7,14 óbitos para cada mil nascidos vivos. Na data em questão, a taxa observada 

colocava o município em 431° colocação no ranking do Estado de São Paulo e 3811° no ranking nacional, 

conforme pode ser observado na tabela que se segue: 
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Tabela: 34 – Taxa de mortalidade infantil em 2014 
Unidade: óbitos por mil nascidos vivos 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2018) 

Com base no gráfico abaixo, detentor das taxas anuais de mortalidade infantil, podemos afirmar 

que, durante o período mensurado (2008 a 2011 e o ano de 2014), o maior valor foi observado em 2009, 

com uma taxa de mortalidade infantil de 52,63 óbitos para cada mil nascidos vivos. A menor taxa foi 

registrada em 2014, sendo 7,14 óbitos para cada mil nascidos vivos. Não houveram registros nos anos 

de 2012 e 2013. 

 

 
Gráfico  65 – Taxa de mortalidade infantil 
Unidade: óbitos por mil nascidos vivos 
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Fonte: IBGE (2018) 

Quanto aos problemas de saúde que mais acometem a população, destacam-se a hipertensão 

e o diabetes, que segundo a Secretaria de Saúde, são os quadros clínicos mais corriqueiros envolvendo 

a população de Nova Campina. 

De acordo com Shmidt et al (2009), a hipertensão é a mais frequente das doenças crônicas não 

transmissíveis e o principal fator de risco para complicações cardiovasculares, como acidente vascular 

cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. 

Os autores afirmam ainda que, assim como a hipertensão, o diabetes tem acometido fortemente 

a população mundial, associado especialmente ao envelhecimento da população, sedentarismo, má 

alimentação e obesidade (SHMIDT et al, 2009). 

Devido à proximidade existente entre a atividade minerária desenvolvida pela Mineração Longa 

Vida e a população dos bairros Longa Vida I, Longa Vida II e CDHU, levando em consideração a inferência 

apresentada por Rezende (2016), de que a atividade minerária próxima a centros urbanos está associada 

à ocorrência de quadros clínicos de doenças respiratórias na população circunvizinha, buscou-se por 
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meio de questionamento direto, verificar a ocorrência de doenças respiratórias na cidade de Nova 

Campina. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, não há no município, relatos de ocorrência de doenças 

respiratórias ligadas à atividade minerária. Segundo as informações apresentadas, do ponto de vista da 

Rede Municipal de Saúde de Nova Campina, a operação da Mineração Longa Vida não possui influência 

negativa em relação ao surgimento, acometimento ou proliferação de doenças, ligadas ou não ao sistema 

respiratório. 

 
Figura 184 - Reunião na Secretaria de Saúde de Nova Campina. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

 Educação 

O município de Nova Campina divide sua rede de educação entre municipal e estadual, 

conforme disposto a seguir: 

11.5.4.1 Rede Municipal 

No dia 20 de setembro de 2018, foi realizada uma visita à Secretaria Municipal de Educação de 

Nova Campina a fim de se verificar os atuais parâmetros educacionais do município. 
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Durante a visita técnica, a equipe da Chiavini & Santos foi atendida pelas Sra. Elsmeire Cristina 

da Silva Moura e Oliveira e a Sra. Roseli Aparecida Gonçalves Augusto Leite, ocupantes dos cargos de 

supervisora municipal de ensino e supervisora municipal de educação, respectivamente. 

Segundo a Secretaria de Educação, Nova Campina possui um total de 10 escolas municipais, 

sendo três dessas, consideradas como EMEIs – Escola Municipal de Educação Infantil. As demais, 

atendem aos alunos do 1° ao 9° ano do ensino fundamental. 

De acordo com Souza (2012), as EMEIs surgiram na década de 70 com a finalidade de atender 

ao crescimento da demanda de ensino infantil. Desde então, teve um crescimento considerável até os 

dias atuais. Segundo a autora, a modalidade de ensino tem por finalidade, a promoção da educação 

infantil pautada nos princípios fundamentais ligados à formação de cidadãos éticos, colaborativos, críticos 

e sustentáveis, dotados de capacidade e sensibilidade voltada a percepção de emoções, culturas e 

vivências diversas, colaborando assim, para formação de indivíduos autônomos, aptos a viverem em 

sociedade. 

Abaixo, é apresentada a relação de instituições municipais de ensino de Nova Campina, 

conforme dados da Secretaria de Municipal de Educação de Nova Campina: 

Tabela: 35 - Relação de escolas municipais no município de Nova Campina 

Nome Bairro  Modalidade de ensino 

Ari Antunes de Moura Centro Fundamental 

Francisco José Gomes de Camargo Barreiro Fundamental 

Heidi Braatz Antunes de Moura Longa Vida Fundamental 

Humberto de Morais Vasconcelos Tijuca  

João Antônio da Silva 
Conjunto Habitacional Gerson de 
Almeida 

Fundamental 

Julia Franco de Lima Itaoca 
EMEI - Escola Municipal de 
Educação Infantil 

Noemi Morais de Lima CDHU 
EMEI - Escola Municipal de 
Educação Infantil 

Paulina de Morais Centro 
EMEI - Escola Municipal de 
Educação Infantil 

Pedro Rodrigues Pereira Braganceiro Fundamental 
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Silvino de Lima Itaoca Fundamental 

Fonte: Secretaria Municipal de Nova Campina (2018). 

O quadro de professores da Rede Municipal de Educação é composto por um total de 

aproximadamente 150 colaboradores, responsáveis por atender estudantes da educação infantil até o 9º 

ano do ensino fundamental, correspondentes às idades de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos. São atendidos, 

aproximadamente, um total de 1.680 alunos pelo município. 

De acordo com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, a rede pública 

é a única modalidade de ensino disponível na cidade, não estando presentes, instituições particulares de 

educação. 

Segundo o município, a estrutura educacional presente, é suficiente para atender a atual 

demanda de alunos, no entanto o município encontra dificuldades para abertura de uma nova EMEI, pois 

existe a pendência quanto à regularização da área para edificação das estruturas. 

Em relação ao índice de analfabetismo, a Secretaria se posicionou de maneira negativa, 

informando que a taxa é preocupante, sobretudo, quando considerada a população de idade mais 

elevada. Tal fator é percebido quando se verifica os dados coletados em campo no dia 18 de julho de 

2018, onde é demonstrado que, das 50 pessoas entrevistadas, três nunca foram à escola e 19 não 

concluíram o ensino fundamental.  

Dados do IBGE (2010) apontam uma taxa de escolarização entre 6 e 14 anos de 99,7% para o 

ano em questão. Este é o dado mais atualizado disponível no momento. A Secretaria Municipal de 

Educação informou possuir dados precisos quanto a taxa de escolaridade de índices de analfabetismo 

de Nova Campina referente ao ano de 2015, no entanto, tais dados não foram compartilhados e não 

estão disponíveis para consulta pública. 

Em relação à evasão escolar, a Secretaria informou que o problema não acomete o município 

de maneira considerável, sendo a evasão escolar um problema praticamente inexistente. Assim como 

ocorreu com as informações referentes ao índice de analfabetismo, os dados de 2015 referentes à evasão 

escolar não foram disponibilizados. 
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Quanto à EJA – Educação de Jovens e Adultos, foi informado que a última turma ocorreu no ano 

de 2015. Desde então, não houve demanda da população para formação de novas turmas, no entanto 

há a oferta da modalidade de ensino para atendimento aos estudantes que queiram iniciar ou dar 

continuidade aos seus estudos, desde que o número mínimo de alunos seja atingido para formação de 

uma nova turma. 

Como formação complementar, a prefeitura de Nova Campina ofereceu o curso de informática 

no ano de 2015, por meio da parceria com o Centro Paula Souza, uma autarquia do Governo do Estado 

de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SDECTI). Presente em aproximadamente 300 municípios, a instituição administra 223 Escolas Técnicas 

(Etecs) e 72 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, com 291 mil alunos em cursos técnicos de 

nível médio e superior tecnológicos. 

Está previsto que o curso seja ofertado novamente em 2019 por meio de uma nova parceria com 

o Centro Paula Souza. 

Como incentivo aos docentes, é mantido um Programa de Formação Continuada abrangendo 

todos os professores da Rede Municipal de Ensino, que recebem cursos, treinamentos, palestras e aulas 

voltados ao melhor desempenho pedagógico. 

11.5.4.2 Rede Estadual 

Na mesma data de visita à rede municipal de educação, a equipe da Chiavini & Santos visitou a 

Secretaria Estadual de Educação responsável pelo município, no entanto, os representantes da referida 

Secretaria não prestaram nenhuma informação.  

De acordo com o IBGE, censo 2017, o município de Nova Campina possuía na data do censo, 

um montante de 447 estudantes matriculados na rede estadual de ensino, atendidos por 23 docentes em 

duas escolas estaduais. 

Segundo informações do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, o município de Nova Campina possui uma média de 37 alunos por turma, matriculados na 

Página: 564



  

 

 

   

  

Página 476 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

primeira série do ensino médio, 26 estudantes por turma frequentes para o segundo ano e 34 para a 

última série do ensino médio. 

11.6 Trabalho e Renda 

Estima-se que a população economicamente ativa do município de Nova Campina seja de 6.377 

habitantes (pessoas entre 15 a 60 anos), representando uma parcela de 66,78% da população estimada 

em 2018. 

O mercado de trabalho formal do município apresentou em cinco anos, saldos negativos na 

geração de novas ocupações entre 2013 e 2017. No período de análise, o número de empregos formais 

reduziu em 384 vagas, porém quando analisados somente os anos de 2016 e 2017 o município apresenta 

saldos positivos para a geração de novos postos de trabalho, resultando na abertura de 48 novos postos 

de trabalho. A maior parte dos empregos formais são ocupadas por pessoas com nível médio completo. 

Gráfico  66 – Empregos formais por níveis de instrução 

 
Fonte: Adaptado de SEADE, 2019 

O rendimento médio dos empregos formais apresentou crescimento de 31,41% no período de 

2013 a 2017, passando de uma renda média de 1.874,7 R$ computada em 2013 para uma renda de 

2.463,7R$ computada em 2017. Os empregos formais no setor industrial é o que apresentou durante o 
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período de 2013 a 2017 maior rendimento médio, atingindo a média salarial de 3.169,86 R$ em 2017, em 

contrapartida o setor de comércio é o que apresentou menor rendimento médio no mesmo período, 

computando em 2017 uma média salarial de 1.358,46 R$. 

Gráfico  67 – Rendimento médio dos empregos formais 

 
Fonte: Adaptado de SEADE (2019). 

11.7 Infraestrutura Viária 

O transporte rodoviário no Brasil é o principal sistema logístico do país e conta com uma malha 

rodoviária de no mínimo 1.720.643,2 km de extensão, sendo nesta, inclusos trechos pavimentados e sem 

pavimentos. A malha pavimentada é de aproximadamente 210.618,8 km, sendo 197.917,9 km de pista 

simples, 1.636,3 km pista em duplicação e 11.064,6 km de pista duplicada, dados estes apresentados no 

Anuário Rodoviário de 2015 apresentado pelo Conselho Nacional do Transporte. 

O Sistema rodoviário do Estado de São Paulo é considerado o maior sistema estadual de 

transporte rodoviário do Brasil. A malha rodoviária pavimentada paulista, ultrapassa 34.055 km, dos quais 
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1.055 km são de rodovias federais, cerca de 14.500 km de rodovias municipais, e o restante (18.500 km) 

são rodovias estaduais. Das rodovias estaduais, 8.401 km foram concedidas à operação privada (sob 

supervisão da ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transportes) e estão sob a 

operação do DER-SP cerca de 10.099 km de rodovias pavimentadas. 

A demanda de transportes de carga no estado de São Paulo reflete o perfil de sua atividade 

econômica, fortemente concentrada em produtos classificados como Carga Geral, onde predominam 

produtos e insumos do setor industrial, além de produtos in natura, como os hortifrutigranjeiros e os 

laticínios e produtos refrigerados de origem animal. Já a movimentação de derivados de petróleo e álcool 

representa cerca de 10% da demanda total e inclui a movimentação pelos principais modos, quais sejam, 

rodovia, ferrovia e dutovia. O quadro a seguir apresenta a projeção da movimentação de cargas no Estado 

de São Paulo para o ano 2020. 

Tabela: 36 – Movimentação de cargas no estado de São Paulo projeção 2020. 

Produtos Volume (106t) Percentual (%) 

Carga geral 1.047 83,3 

Minerais 67 5,3 

Agrícolas 60 4,8 

Energéticos 45 3,6 

Agroindustriais 38 3 

Total 1.257 100 

Fonte: PDDT/2000-2020 

 Sistema Viário 

Com relação ao empreendimento, o sistema viário é constituído por uma rede viária de 

transportes formada por rodovias estaduais e uma linha ferroviária. A nível regional destaca-se a Rodovia 

Francisco Alves Negrão SP-258 e a linha ferroviária operada pela ALL. A nível local destaca-se a Rodovia 

Luiz José Sguário que, em seu trecho que liga as cidades de Itapeva a Nova Campina (primeiros 6 km), 

receberá o fluxo de transporte relacionado ao escoamento da produção do empreendimento, até o 

município de Itapeva/SP, de onde acessa a Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258. 
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 Ferrovias  

A Área de Influência Indireta é servida por uma linha ferroviária pertencente à malha operada 

pela ALL, interligada à malha ferroviária estadual e nacional. As principais localidades diretamente 

servidas por essa linha dentro da Área de Influência Indireta compreendem os municípios de Apiaí, Nova 

Campina, Itapeva e Buri. 

Ressalta-se que, apesar do baixo custo do modal de transporte ferroviário e de sua proximidade 

ao empreendimento, o mesmo não será utilizado para o escoamento do produto.  

 Rodovias 

- Rodovia Luiz José Sguário 

A rodovia estadual Luiz José Sguário faz a ligação entre as cidades de Itapeva e Nova Campina, 

apresentando segmento rodoviário com pista simples em toda sua extensão. 

Saindo do empreendimento, percorre-se 2 km até adentrar-se a Rodovia Luiz José Sguário.  

O fluxo inicial do escoamento do minério para clientes no interior do paulista será acessando a 

Rodovia Luiz José Sguário, indo até a cidade de Itapeva onde deve se acessar a SP-258. A Rodovia Luiz 

José Sguário apresenta as seguintes características principais: 

 Estrada estadual;  

 Início junto à sede do município de Itapeva, passando pelo trevo de acesso a cidade de 

Nova Campina e término na fábrica do Grupo Orsa;  

 Terreno plano ou levemente ondulado ao longo de toda a extensão do trecho considerado; 

 Pista simples, com uma faixa de rolamento por sentido, sem separação em toda sua 

extensão;  

 Pavimentação asfáltica de boa qualidade e em bom estado de conservação no trecho 

entre Itapeva e Nova Campina;  

 Algumas interseções com outras vias dispondo de dispositivos em desnível;  

 Sinalização horizontal e vertical adequada e em bom estado de conservação; 
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 Nível de serviço com tráfego atual estimado: bom / razoável;  

 Pode absorver incrementos de tráfego e manter um nível de serviço razoável.  

Como ponto negativo tem-se a passagem da Rodovia Luiz José Sguário por dentro do núcleo 

urbano de Itapeva para acessar a SP-258. 

- Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258 

Esta rodovia apresenta segmento com pista simples em praticamente toda sua extensão, 

acostamentos pavimentados e condições adequadas de sinalização, qualidade do pavimento e sistema 

de drenagem. 

Regionalmente, esta é a principal alternativa à BR-116 para ligação do sul do Estado de São 

Paulo ao Estado do Paraná, tendo grande importância econômica ao viabilizar o escoamento da produção 

local, principalmente dos produtos agropecuários, florestais e minerais, possibilitando o incremento das 

receitas dos municípios de Capão Bonito, Buri, Taquarivaí, Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco e 

Itararé. 

Do ponto de vista social, esta rodovia é responsável pela conexão de pequenos centros de 

desenvolvimento, com destaque ao município de Itapeva, que conta com melhores instalações de 

infraestrutura, dando melhores condições de acessibilidade à população da região na busca por trabalho, 

educação, saúde e lazer. 

Cabe destacar que no traçado da SP-258, são transpostas áreas urbanizadas dos municípios 

de Capão Bonito, Taquarivaí, Itapeva e Itararé. Estas travessias urbanas são localizadas e bem definidas, 

ou seja, restritas a um pequeno segmento da rodovia. 

A SP-258 apresenta as seguintes características principais: 

 Estrada estadual, sob concessão privada (SPVias); 

 Início junto à sede do município de Capão Bonito (km 223) e término junto à divisa com o Estado 

do Paraná (km 343), em Itararé, com extensão total de 120 km; 

 Terreno plano ou levemente ondulado ao longo de toda a extensão do trecho considerado; 
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 Pista simples, com uma faixa de rolamento por sentido, sem separação em toda sua extensão, 

exceto por trecho em pista dupla, com separação e duas faixas de rolamento por sentido ao longo 

de cerca de dois quilômetros de seu início em Capão Bonito; 

 Pavimentação asfáltica, de boa qualidade e em bom estado de conservação; 

 Algumas interseções com outras vias dispondo de dispositivos em desnível; 

 Sinalização horizontal e vertical adequada e em bom estado de conservação; 

 Acostamento de largura e características adequadas; 

 Volume diário médio de tráfego estimado em 60% de veículos leves e 40% de veículos pesados; 

 Nível de serviço com tráfego atual estimado: bom / razoável; 

 Podendo absorver incrementos de tráfego e manter um nível de serviço razoável. 

- SP - 127 

Esta rodovia apresenta segmento rodoviário com pista dupla em praticamente toda sua 

extensão, acostamentos pavimentados e condições adequadas de sinalização, boa qualidade do 

pavimento e sistema de drenagem. 

A SP - 127 tem grande importância econômica, visto que esta faz a ligação entre os municípios 

de Capão Bonito – SP a Rio Claro – SP, viabilizando o escoamento da produção local, principalmente 

dos produtos agropecuários, florestais e minerais. 

A SP - 127 recebe nomeações distintas conforme o trajeto, sendo elas: Rodovia Professor 

Francisco da Silva Pontes que interliga o município de Capão Bonito a Itapetininga; Rodovia Antônio 

Romano Schincariol que interliga o município de Itapetininga ao Tietê; Rodovia Cornelio Pires que 

interliga o município de Tietê à Piracicaba e Rodovia Fausto Santomauro que interliga o município de 

Piracicaba à Rio Claro.  

Cabe destacar que no traçado da SP - 127 são transpostas áreas urbanizadas dos municípios 

de Capão Bonito, Itapetininga, Tatuí, Cerquilho, Tietê, Saltinho, Rio das Pedras, Piracicaba e Rio Claro. 

Estas travessias urbanas são localizadas e bem definidas, ou seja, restritas a um pequeno segmento da 

rodovia. 
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A SP - 127 apresenta as seguintes características principais: 

 Estrada estadual, sob concessão privada (SPVias); 

 Início junto à sede do município de Capão Bonito e término em Rio Claro, com extensão superior 

a 154,22 km; 

 Terreno plano ou levemente ondulado ao longo de toda a extensão do trecho considerado; 

 Pavimentação asfáltica, de boa qualidade e em bom estado de conservação; 

 Algumas interseções com outras vias dispondo de dispositivos em desnível; 

 Sinalização horizontal e vertical adequada e em bom estado de conservação; 

 Acostamento de largura e características adequadas; 

 Nível de serviço com tráfego atual estimado: bom / razoável; 

 Podendo absorver incrementos de tráfego e manter um nível de serviço razoável. 

- Rodovias Raposo Tavares SP - 270 

A Rodovia Raposo Tavares ou anteriormente, Via Raposo Tavares, também denominada SP-

270 é uma rodovia sob responsabilidade do Estado de São Paulo. 

Seu percurso se inicia no final da Rua Reação, no distrito do Butantã, zona oeste da cidade de 

São Paulo e termina na divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, no município de Presidente Epitácio. 

A rodovia apresenta alguns trechos de pista simples e outros de pista dupla. No trecho 

compreendido entre o km 10 e 30, a rodovia possui 3 faixas de rolamento em cada sentido. No trecho 

localizado no centro da cidade de Cotia, a rodovia possui 2 faixas de rolamento em cada de sentido e 

marginais, com mais duas faixas em cada sentido, para acesso aos bairros e à Estrada da Roselândia 

(acesso à Roselândia e Itapevi). 

Já nas cidade de Sorocaba, Itapetininga e Ourinhos a pista é quase toda dupla dentro do 

perímetro urbano. Em alguns pontos, a rodovia "se torna" ruas ou avenidas. Isso acontece em São Roque 

e em outros pontos. 
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No sentido Capital-Interior a cobrança de pedágio é feita apenas na praça de São Roque. Já no 

sentido Interior-Capital a cobrança é feita somente em Alumínio. Nas demais praças, a cobrança é feita 

nos dois sentidos. 

Cabe destacar que no traçado da SP-270 são transpostas áreas urbanizadas sendo a dos 

municípios de Alambari, Araçoiaba da Serra, Sorocaba, Itu, Mairinque, São Roque, Araçariguama, 

Santana de Parnaíba, Itapevi, Barueri, Jandira, Osasco e São Paulo objeto deste estudo.  

A SP-270 apresenta as seguintes características principais: 

 Início junto à sede do município de São Paulo (km 9,8) e término em Presidente Epitácio (km 654), 

com extensão superior a 644 km; 

 Estrada estadual, sob concessão privada (DER do km 10 ao 34, do km 168,7 até o km 381,7 e do 

km 652 ao km 654. Viaoeste do km 34 ao 115,5. SPVias do km 115,5 ao 168,7. CART-

Concessionária Auto Raposo Tavares do km 381,7 ao km 652. 

 Pavimentação asfáltica, de boa qualidade e em bom estado de conservação; 

 Algumas interseções com outras vias dispondo de dispositivos em desnível; 

 Sinalização horizontal e vertical adequada e em bom estado de conservação; 

 Acostamento de largura e características adequadas; 

 Nível de serviço com tráfego atual estimado: bom / razoável; 

 Podendo absorver incrementos de tráfego e manter um nível de serviço razoável. 

 Transportes 

A demanda de transporte para a produção mineral é compreendida pelo translado dos 

funcionários, transporte do minério bruto ao sistema de beneficiamento, transporte do estéril ao Deposito 

Controlado de Estéril (DCE) e a expedição do bem mineral. É importante incluir nesta demanda o 

deslocamento dos equipamentos para manutenção, uma vez que esta será realizada por oficinas 

terceirizadas localizadas no município de Itapeva, bem como o transporte necessário a aquisição de 

algum produto, seja este administrativo ou de reposição. Ressalta-se que as manutenções preventivas 

ocorrerão no empreendimento. 
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As atividades de produção da Mineração Longa Vida funcionam em um turno, dando início às 

07:00h e encerrando às 17:00h. Já a expedição funciona em dois turnos, dando início às 7:00h e 

encerrando às 22:00h. 

 Transporte dos Funcionários  

A Mineração Longa Vida é uma das principais empresas geradora de renda e emprego na cidade 

de Nova Campina, o empreendimento prioriza a contratação de mão de obra local em seu quadro de 

funcionários, sendo que 72% do quadro de pessoal, reside no município de Nova Campina - SP e os 28% 

restante, é morador do município do município vizinho (Itapeva - SP).  

Os funcionários residentes no município de Nova Campina utilizam de meios próprios para o 

deslocamento até o empreendimento, visto a proximidade do empreendimento ao perímetro urbano a 

grande maioria dos funcionários fazem o deslocamento a pé. O deslocamento dos funcionários residente 

no município de Itapeva é realizado por um carro de passeio disponibilizado pela empresa.  

O volume de tráfego na Rodovia Luiz José Sguário, rodovia que faz a ligação entre os municípios 

de Nova Campina e Itapeva será de 01 veículo particular de passeio por dia, conforme já acontece 

atualmente, tendo em vista que a Mineração Longa Vida prioriza a contratação de mão de obra no 

município do empreendimento. 

 Transporte do Minério Bruto e Estéril  

Os transportes do minério bruto, bem como do estéril serão realizados nos acessos internos da 

Mineração Longa Vida. O transporte é realizado em caminhões traçados com capacidade de 14t. Estima-

se que para a movimentação de 20.000t de minério e 6.000t de estéril por mês será necessário a 

circulação de 12 caminhões por hora, o que corresponde a 2 caminhões a mais do que ocorre atualmente. 

Ressalta-se que as vias internas do empreendimento possuem infraestrutura suficiente para 

absorver esta demanda, pois as mesmas passam constantemente por processos de melhorias. 
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 Expedição do Filito 

O escoamento da produção será realizado por rodovias paulistas, tendo em vista que a 

Mineração Longa Vida por motivos estratégicos não pretende atender a demanda de outros estados, uma 

vez que a demanda do bem mineral no estado de São Paulo ultrapassa suas expectativas de vendas.  

As rotas de escoamento do produto foram traçadas conforme o histórico de clientes da 

Mineração Longa Vida. O levantamento realizado apontou que 96% do minério é comercializado no 

município de Santa Gertrudes, 3% para o município de Guarulhos e 1% para o município de Limeira.  

Considerando a quantidade de 20.000 toneladas de minério a ser produzida por mês e que 90% 

desta produção seja comercializada o que resultará em uma expedição de aproximadamente 18.000 

toneladas. Os trabalhos de expedição ocorrerão em 8 horas por dia em 20 dias por mês e serão usados 

caminhões com capacidade de transporte para 25 toneladas, resultando num escoamento de 900 

toneladas por dia de filito, resultando em 4,5 caminhões por hora de filito. 

Ressalta-se que a produção atual da Mineração Longa Vida Ltda. é de 15.000 toneladas mês, 

com a ampliação da mina pretende-se aumentar a produção em 5.000 toneladas, desta somente 3.000 

programa-se efetivamente a comercialização o que resultará em um aumento do tráfego em 6 caminhões 

por dia ou 0,75 caminhões por hora. 

Estima-se que cem por cento (720 caminhões/mês) do escoamento da produção saindo do 

Município de Nova Campina, seguirá pelas rodovias Luiz José Sguário, Francisco Alves Negrão e 

Professor Francisco da Silva Pontes - SP 127 (Capão Bonito a Itapetininga), neste trajeto tem-se por 

pontos negativos a passagem pelos núcleos urbanos dos municípios de Itapeva, Taquarivaí, Capão 

Bonito e Itapetininga. No município de Itapetininga noventa e sete por cento (698 caminhões/mês) da 

produção seguirá pela SP 127 até o município de Piracicaba, neste trajeto tem-se por pontos negativos 

a passagem pelos núcleos urbanos dos municípios de Tatuí, Cerquilho, Tietê, Saltinho, Rio das Pedras 

e Piracicaba, dos noventa e sete por cento da produção escoada até o município de Piracicaba noventa 

e seis por cento (691caminhões/mês) segue pela Rodovia Fausto Santomauro - SP127 sentido ao 

município de Santa Gertrudes e um por cento (7 caminhões/mês) segue pela Rodovia Deputado Laércio 

Côrte – BR 373 sentido ao município de Limeira. Ainda no município de Itapetininga os três por cento (22 
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caminhões/mês) restantes da produção seguirão pela Rodovia Raposo Tavares SP – 270 no sentido de 

Guarulhos, neste trajeto tem-se por pontos negativos a passagem pelos núcleos urbanos dos municípios 

de Alambari, Araçoiaba da Serra, Sorocaba, Itu, Mairinque, São Roque, Araçariguama, Santana de 

Parnaíba, Itapevi, Barueri, Jandira, Osasco e São Paulo. 

11.8 Saneamento e Infraestrutura Urbana 

O saneamento básico é um dos aspectos mais importantes da saúde pública mundial 

(ANTUNES, 1996). Estima-se que 80% das doenças e mais de 1/3 da taxa de mortalidade em todo o 

mundo decorram da má qualidade da água utilizada pela população ou da falta de esgotamento sanitário 

adequado (ALLAIS, 1992).  

Diversos são os fatores responsáveis pelo déficit dos serviços de água e esgoto no país, dentre 

eles, podem ser mencionados a fragmentação de políticas públicas e a carência de instrumentos de 

regulamentação e regulação (NASCIMENTO e HELLER, 2005).  

Somente no início de 2007 foi promulgada a lei n° 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, definindo instrumentos e regras para o planejamento, a fiscalização, 

a prestação e a regulação dos serviços, tendo sido estabelecido o controle social sobre todas essas 

funções (ALOCHIO, 2007). 

Após a criação da lei n° 11.445/2007, inúmeras foram as dificuldades apresentadas pelos 

municípios brasileiros acerca do saneamento básico. Zanta e Ferreira (2003) discorrem sobre o tema e 

explicam que dos 5.561 municípios brasileiros, 73,1% têm população inferior a 20.000 habitantes e 

nesses municípios, 68,5% dos resíduos gerados são dispostos em locais inadequados, pois faltam 

recursos humanos especializados e critérios técnicos, econômicos e sociais para tratar a questão dos 

resíduos sólidos.  

Com base em dados gerados nos municípios paulistas, a CETESB avalia através do IQR (índice 

da qualidade de aterros de resíduos), as condições gerais do sistema de destinação final de resíduos 

sólidos urbanos fornecendo como produto final uma nota de zero a dez, classificando os sistemas 

avaliados em condições adequadas, controladas e inadequadas.   

Página: 575



  

 

 

   

  

Página 487 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

O estudo tratado neste capítulo, aborda os dados fornecidos pela CETESB em 2017, sobre a 

cobertura dos serviços públicos do município de Nova Campina, envolvendo a coleta e tratamento de 

água e esgoto e a coleta e destinação dos resíduos sólidos domiciliares. O estudo também agrega 

informações obtidas junto a prefeitura, como: pavimentação de bairros, frequência de coleta e destinação 

de dos lixos municipais, coleta seletiva, abastecimento e captação de água, energia elétrica e redes de 

saneamento.  

 Água e Esgoto  

Segundo os dados da CETESB (2017), a população urbana de Nova Campina é representada 

por 6.431 habitantes, e apresenta concessão da Sabesp, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento 

de esgoto.  

Nova Campina apresenta 77% de coleta de esgoto, sendo estes 100% tratados, com eficiência 

de 93%. 

O corpo hídrico receptor do esgoto domiciliar é o Rio Taquari. A carga poluidora domiciliar 

lançada neste rio é expressa em DBO por unidade de tempo (Kg DBO/dia). Onde DBO é a abreviatura 

de demanda biológica de oxigênio e representa a atividade metabólica requerida para mineralizar uma 

carga orgânica. Em outras palavras, é a quantidade de oxigênio utilizada para mineralizar uma certa carga 

orgânica (MARTINELLI et al., 2002). 

O município de Nova Campina produz uma carga poluidora potencial domiciliar de 347 (Kg 

DBO/dia), ou seja, é a carga de esgoto gerada pelos habitantes em um dia. Deste total, 98 (Kg DBO/dia) 

é a carga poluidora remanescente, ou seja, é a carga poluidora potencial (gerada pelos habitantes) que 

não passou por sistema de tratamento de esgoto. Em outras palavras, é a carga poluidora potencial 

(gerada pelos habitantes), menos a carga poluidora que foi tratada.  

A relação de entre coleta e tratamento de esgoto pode ser expressa pelo índice ICTEM (valor 

do Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana). O valor gerado para Nova 

Campina foi de 7,62, sendo a média aceitável para esse item em igual ou maior que 6,5.  
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 Resíduos Sólidos Domiciliares 

De acordo com dados da CETESB (2017), o município de Nova Campina, possui agência 

ambiental localizada no município de Capão Bonito e está inserida na Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHI) número 14, intitulada como Alto Paranapanema.  

A cidade de Nova Campina produz cerca de 4,5 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia 

(CETESB, 2017). O valor do IQR (índice da qualidade de aterros de resíduos) obtido foi de 7.2 mostrando 

que as condições da área são adequadas, em razão do valor ser maior que 7. Este valor indica que o 

município cumpre de forma aceitável os diversos itens inseridos nas características locais, como 

infraestrutura e condições operacionais.  

O índice de qualidade de aterros de resíduos agrega importantes fatores da gestão ambiental, 

podendo trazer subsídios para a implementação de políticas específicas, que contribuam na superação 

dos pontos frágeis da gestão e intensifique os seus pontos positivos (DA SILVA, 2012). 

Dados da CETESB (2017), também indicam que o município de Nova Campina não firmou um 

termo de ajuste e conduta (TAC) e apresenta a existências das licenças de instalação (LI) e operação 

(LO) relativas ao local de disposição de resíduos.  

 Dados da Prefeitura 

Foi aplicado um questionário para a prefeitura de Nova Campina, sobre as condições de 

saneamento e infraestrutura do município. O questionário foi respondido pelo estagiário, o Sr. Sérgio José 

de Almeida Júnior em setembro de 2018. 

O questionário na íntegra encontra-se disponível no anexo XXXI deste capitulo. Os temas 

abordados foram listados a seguir: 

 O município conta com a coleta seletiva, esta que é administrada e gerenciada pela 

prefeitura, tendo o auxílio da associação de catadores para o trabalho de coleta porta a porta e pelas 

ruas; 
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 O lixo do município é coletado semanalmente e destinado ao aterro sanitário localizado no 

próprio município; 

 O município possui bairros desprovidos de ruas pavimentadas; 

 Apenas a região central do município de Nova Campina possui rede de saneamento; 

 Todos os bairros do município contam com rede de energia elétrica; e  

 Apenas a região central do município de Nova Campina possui abastecimento de água, 

os demais contam com a captação de água de mina. 

11.9 Percepção Ambiental 

O planejamento ambiental e a administração do uso sustentável dos recursos como estratégias 

para a redução da pobreza e reversão dos processos de degradação ambiental são aspectos 

fundamentais enfatizados pela agenda 21, adotada pela conferência das Nações Unidas em 1992 

(MARCZWSKY, 2006). 

A relação do homem com o ambiente natural é uma preocupação pertinente ao quadro ambiental 

e social na atualidade, entretanto existem interesses e também conceitos distintos para o estabelecimento 

de parâmetros mediadores de tais relações (OLIVEIRA e CORONA, 2008). 

Os termos “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável”, por exemplo, estão associados 

às dimensões econômicas, ambientais e sociais, sendo a ênfase e o tratamento conceitual dependente 

da área de formação dos profissionais envolvidos na discussão. Alirol (2001) reforça esta ideia ao dizer 

que “diferentes atores não veem os problemas ambientais e de desenvolvimento da mesma maneira [...]. 

O sentimento de responsabilidade, ou a ideia que dele se faz, varia enormemente, conforme a categoria 

social ou profissional à qual se pertence”. 

Nesse contexto, o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância. Por meio dele 

é possível conhecer a cada um dos grupos envolvidos, facilitando a realização de um trabalho com bases 
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locais, partindo da realidade do público alvo, para conhecer como os indivíduos percebem o ambiente em 

que convivem, suas fontes de satisfação e insatisfação (FAGGIONATO, 2007). 

 Objetivos 

Fundamentado na percepção dos moradores que reside no entorno da Mineração Longa Vida, 

o presente estudo se objetiva em analisar a expectativa da população quando à ampliação do 

empreendimento.  

11.9.1.1 Objetivo Específicos 

 Avaliar a percepção da população quanto aos impactos ambientais causados pelo 

empreendimento minerário denominado Mineração Longa Vida no município de Nova Campina; 

 Verificar a importância da mineradora quanto à geração de impactos positivos para a população 

local; 

 Verificar os impactos negativos causados pela mineradora no município de Nova Campina; 

 Verificar o nível de aceitação da população de entorno quanto à ampliação das atividades da 

mineradora. 

 Metodologia 

De maneira breve, podemos dividir a metodologia utilizada no presente estudo em etapas, sendo 

cada uma delas, fundamental para a escolha do método de abordagem dos entrevistados, estruturação 

do questionário e delimitação da área de amostragem. O delineamento da metodologia é esclarecido a 

partir do fluxograma que se segue: 
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Figura 185 - Fluxograma demonstrando o passo-a-passo do estudo de percepção. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019) 
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11.9.2.1 Área de Estudo 

Considerado como Área de Influência Direta da Mineração Longa Vida, os estudos tiveram foco 

no município de Nova Campina – SP. 

Historicamente, Nova Campina foi Emancipada pela Lei nº 7664 de 30 de dezembro de 1991, 

sendo que seu primeiro ano político administrativo ocorreu no ano de 1993, pela eleição do primeiro 

prefeito, e câmara de vereadores (PREFEITURA DE NOVA CAMPINA, 2018). 

O município se localiza nas coordenadas médias UTM SIRGAS2000 22S E=712.936,29 

N=7.330.653,19, estando a uma altitude de 850 metros. Sua população estimada segundo dados do 

IBGE do ano de 2017 era de 9.504 habitantes, em uma área municipal de 385,375 km² (IBGE, 2018). 

A região de interesse para a presente análise de percepção ambiental é contemplada pelos 

bairros Longa Vida I e II, situados à oeste do empreendimento, bem como o bairro denominado CDHU, à 

noroeste da Mineração Longa Vida, conforme pode ser observado no anexo XXXII. 

11.9.2.2 Questionário 

Segundo Fernandes (2003), a base do sucesso de uma pesquisa envolvendo percepção 

ambiental está diretamente ligada à qualidade do questionário adotado. Mediante tal afirmação, o estudo 

aqui apresentado se alicerçou na aplicação de um questionário semiestruturado contendo 18 perguntas, 

utilizadas para caracterizar não somente a amostra, como também a percepção dos entrevistados acerca 

do empreendimento, assim como dos impactos negativos e positivos que a existência e, especialmente 

a ampliação deste, pode acarretar para o município de Nova Campina, considerado como Área de 

Influência Direta da Mineração Longa Vida. 

A elaboração do questionário embasou-se em levantamentos bibliográficos acerca do assunto, 

experiência profissional da equipe e sugestões de especialistas em educação ambiental, análise de 

impacto ambiental, socioeconomia e gestão ambiental. 

O questionário citado encontra-se como anexo XXXIII do presente documento. 
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Doze das 16 perguntas do questionário tiveram caráter objetivo (questões de múltipla escolha). 

Uma vez apresentada a questão, foram oferecidas possibilidades de resposta, sendo que o entrevistado 

deveria assinalar apenas aquela que julgasse mais adequada à sua realidade. 

Outras três perguntas tiveram caráter discursivo, permitindo a tabulação das respostas por meio 

de enumeração, uma vez que solicitaram escolhas de fatores em ordem de grandeza.  

A questão de número quinze, especificamente, teve a intencionalidade de aferir as respostas 

prestadas na questão 10. A inserção da questão em epígrafe, foi de fundamental importância para a 

verificação da capacidade do entrevistado de assimilar os conceitos ambientais envolvidos no estudo e 

verificar a veracidade das informações de acordo com a real percepção do entrevistado. Tal medida é 

substancial para evitar viés amostral tendenciado pela falta de domínio do assunto por parte do 

entrevistado, apesar das explicações prestadas ao entrevistador no momento da aplicação do 

questionário. 

Sucintamente, as fichas de entrevista foram estruturadas a partir do enfoque presente na tabela 

que se segue: 

Tabela: 37 –  estruturação do questionário de entrevistas em enfoques 

Enfoque 

Percepção quanto ao ambiente, os recursos e a 
relação homem/ambiente 

Percepção quanto à interferência do 
empreendimento na área de influência 

Definição do ambiente Geração de impactos negativos 

Recursos naturais  

 Ar 

 Água 

 Solo 

 Fauna 

 Flora 

 Cavidades 

 Fósseis 

 

 

 

 

Geração de impactos positivos 

Problemas ambientais Utilização dos recursos naturais 

  Aceitação do empreendimento  

Fonte: Chiavini & Santos (2018) 
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11.9.2.3 Amostragem 

Segundo Manzato e Santos (2006) a amostragem escolhida foi realizada qualitativamente e de 

maneira probabilística, por meio da técnica de amostragem casual simples, também chamada de simples 

ao acaso, aleatória, casual, simples, elementar, dentre outras denominações estatísticas e/ou científicas. 

Os autores afirmam que o método é equivalente a um sorteio lotérico, onde, todos os elementos da 

população têm igual probabilidade de pertencer à amostra, e todas as possíveis amostra têm também 

igual probabilidade de ocorrer. 

A coleta de dados em campo se deu de maneira aleatória, não tendenciosa, nas áreas de 

interesse predefinidas a fim de se entrevistar moradores locais com faixas etárias, escolaridade, grau de 

instrução, ocupação e motivações diversas, de maneira que a amostra fosse homogênea e diversificada. 

A aplicação dos questionários de pesquisa foi realizada por uma equipe devidamente orientada 

para tal, por meio da abordagem direta dos moradores do entorno da Mineração Longa Vida. Tal 

abordagem foi realizada com pessoas que passavam pelas ruas, estendendo-se também à moradores 

que se encontravam em suas respectivas residências. 

Em campo, optou-se pela entrevista direta, onde o questionário teve seu preenchimento 

realizado pelo entrevistador, que obteve as respostas por meio de perguntas diretas ao entrevistado. Por 

se tratar de assuntos tecnicamente embasado em conceitos ambientais, levando em consideração o nível 

de instrução da população, sempre que necessário, o entrevistador explicou aos entrevistados os 

conceitos básicos para uma assimilação do questionamento proposto pela pergunta. 

Ressalta-se que as explicações se restringiram aos conceitos necessários para a compreensão 

do que se perguntava, não tendenciando, de maneira alguma, as respostas do entrevistado.  

Um maior detalhamento quanto à postura do entrevistador e a metodologia de abordagem, pode 

ser observado por meio do anexo XXXIV, denominado “instruções de campo”. 

De acordo com os estudos realizados por Monzato e Santos (2006), a entrevista é uma técnica 

muito utilizada na pesquisa, nos vários ramos das Ciências Sociais: Sociologia, Antropologia, Política, 

Serviço Social, Jornalismo, Relações Públicas, Pesquisa de Mercado etc.  
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Os autores inferem que, embora a entrevista não seja a técnica mais fácil de ser aplicada, talvez 

seja a mais eficiente para a obtenção das informações, conhecimentos ou opiniões sobre o assunto 

abordado, visto que, a mesma possui o poder de garantir a qualidade dos dados coletados (MONZATO 

E SANTOS 2006). 

 Análise dos Resultados 

Os dados levantados em campo por meio da aplicação dos questionários no dia 18 de julho de 

2018, culminaram nos resultados a seguir: 

11.9.3.1 Sexo 

Para que uma amostragem quanto à percepção ambiental seja concisa, bem embasada e 

eficiente, os dados devem conter a visão tanto de homens quanto de mulheres, em igual teor. 

Bergamaschi et al (2010) infere que a amostra deve conter os elementos da população nas mesmas 

proporções dos estratos para que a amostragem seja eficiente. 

A amostra total contou com a participação de 50 entrevistados, sendo 26 destes pertencente ao 

sexo masculino e 24, feminino, conforme mostra o gráfico a seguir: 

Gráfico  68 – Percentual de participantes por sexo 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 
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O resultado apresentado acima, demonstra que a amostragem foi eficaz quanto à proporção de 

homens e mulheres entrevistadas, sendo os resultados mensurados neste relatório, embasados na 

percepção tanto de homens quanto mulheres. 

11.9.3.2 Faixa Etária 

Assim como a necessidade de dados por gênero, é de extrema importância que a amostragem 

abranja as mais diversas faixas etárias, partindo dos jovens até os idosos, a fim de se obter a visão de 

indivíduos com vivências, experiências de vida e necessidades distintas. 

Sendo assim, a amostragem resultou em sete jovens de 18 a 24 anos, oito de 25 a 29, cinco 

pessoas entre 30 e 34 anos, sete na faixa de 35 a 39, três de 40 a 44, quatro entre 45 e 49 anos, cinco 

entre 50 e 55 anos e representando 22% da amostra, entrevistou-se 11 pessoas com idade superior a 60 

anos. 

Gráfico  69 – Faixa etária 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

Tendo como base os dados apresentados acima, pode-se inferir que a amostragem se mostrou 

eficaz e homogênea quando considerado a faixa etária dos entrevistados, abrangendo as mais diversas 

faixa etárias da população. 
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11.9.3.3 Estado Civil 

Durante as pesquisas, verificou-se que 29 dos 50 entrevistados, representando 58% da amostra, 

são casados; 15 pessoas responderam ser solteiras; dois dos entrevistados são viúvos, dois são 

divorciados e dois descreveram viver maritalmente, totalizando os 50 entrevistados. 

Gráfico  70 – Estado civil 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

11.9.3.4 Escolaridade 

Estatisticamente, a escolaridade é um fator de grande importância para as pesquisas de 

percepção. Tal parâmetro, serve como norteador quanto ao nível de instrução da população abrangida 

pelo estudo. 

Dessa maneira, no tocante à amostragem realizada na área de entorno da Mineração Longa 

Vida, verificou-se uma breve variação quanto ao grau de instrução da população, sendo que, 19 dos 50 

entrevistados afirmaram não ter concluído o ensino fundamental, 17 pessoas possuem o ensino médio 

completo, seis pessoas afirmaram não ter concluído o ensino médio, cinco finalizaram apenas o ensino 

fundamental e três dos entrevistados nunca foram à escola. 

Dentre os 50 entrevistados, nenhum informou possuir curso técnico profissionalizante ou ensino 

superior, seja completo ou incompleto. 
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Gráfico  71 – Escolaridade 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

11.9.3.5 Renda, Ocupação e Relacionamento com a Mineração Longa Vida 

Assim como as indagações referente à faixa etária da população, o fator renda é uma variável 

que possui o poder de influenciar fortemente na percepção do indivíduo para com a realidade local. 

Durante o trabalho de campo, se verificou que 47 dos 50 entrevistados, representando 94% da 

amostra possuem renda familiar de até dois salários e três dos entrevistados possuem renda de dois a 

quatro salários, conforme o gráfico a seguir: 
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Gráfico  72 – Renda 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

Quando consideradas as profissões da comunidade pesquisada, percebe-se que 16 dos 

entrevistados são do lar, nove trabalham com serviços gerais, sete são aposentados, três domésticas e 

três pessoas trabalham com vendas. As profissões: mecânico, açougueiro, pintor, babá, comerciante, 

caseiro, agricultor e vereador, tiveram apenas um representante, cada, conforme detalhado a seguir: 

Gráfico  73 – Ocupação  

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 
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Apenas um dos entrevistados não respondeu à pergunta. 

Embora todos os entrevistados conheçam a Mineração Longa Vida, ao questionar os 

entrevistados quanto ao relacionamento com a mineradora, verificou-se que apenas um dos 50 

entrevistados se identificou como prestador de serviço à empresa. Nenhum dos entrevistados relatou ser 

atual colaborador da mineração. 

Apesar de alguns entrevistados mostrar breve conhecimento quanto ao conceito de impacto 

visual e impactos causados por ruídos e emissão de particulados, assim como da cortina verde como 

mitigação de tais impactos, nenhum dos moradores relatou ter recebido informações da mineradora até 

o momento acerca dos impactos gerados pela operação do emprendimento, assim como das devidas 

medidas mitigadoras e/ou compensatórias adotadas pela empresa.  

11.9.3.6 Tempo de Moradia e Motivação para Residir em Nova Campina 

Morais e Cruz (2011) inferem que a habitação possui o duplo caráter, sendo simultaneamente, 

um bem de consumo e um bem de investimento. Além de ser uma necessidade básica, a habitação 

corresponde ao principal ativo no portfólio das famílias em todo o mundo. 

Dada a importância que tal bem representa para o homem, são diversos os motivos que levam 

uma pessoa a residir em um bairro, cidade, estado ou até mesmo em um determinado país. Os mais 

comuns são: laços familiares, se tratar do local onde nasceu, oferta de emprego, baixo custo de vida, 

segurança, qualidade de vida, dentre outros tantos que podem surgir de acordo com a percepção de cada 

indivíduo. 

Baseado nessas premissas, o gráfico a seguir esclarece os motivos que levam os entrevistados 

a residir no município de Nova Campina - SP: 

Gráfico  74 – Tempo de moradia 
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Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

Do total de entrevistados, 21 afirmar residir no município devido à laços familiares, 20 possuem 

vínculo de trabalho, sete das 50 pessoas entrevistadas são nascidas em Nova Campina e apenas duas 

afirmaram ter se mudado para a cidade em busca de um custo de vida menos oneroso. 

11.9.3.7 Principais Danos Ambientais 

A questão 10 da ficha utilizada em campo, cita alguns impactos comumente causadores de 

incômodo à população vizinha de empreendimentos minerários, sendo estes: poluição atmosférica, 

excesso de ruídos, níveis acentuados de poeira e tráfego intenso de veículos pesados.  

Com a finalidade de se verificar a percepção de cada morador no que se diz respeito a tais 

impactos, foram dadas as seguintes opções para que o entrevistado apontasse, sob sua visão, o nível de 

interferência da Mineração Longa Vida na comunidade por meio de cada impacto citado.  

Dessa maneira, foram dadas as seguintes opções para ao entrevistado, no que se refere à 

influência dos impactos mencionados: “situação grave”, “pouco grave”, “inexistente” e ainda a opção “N/R 

ou N/S - Não respondeu ou Não soube”.  
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Além das opções dadas, o aplicador do questionário verificou a existência de outro possível 

impacto por meio de uma pergunta aberta: “existe outro impacto que ainda não foi mencionado? Se sim, 

qual? Qual a gravidade deste impacto? ”. 

Os resultados dos questionamentos são descritos no gráfico abaixo: 

Gráfico  75 – Danos ambientais 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

Quanto à poluição atmosférica, 48 pessoas relataram ser um problema inexistente e duas como 

um impacto de baixa gravidade. 

No que se refere à geração de ruídos em excesso, 40 pessoas informaram não serem afetadas 

pelo impacto, nove afirmam ser um fator de pouca gravidade e apenas uma relatou o impacto como grave. 

Sendo o fator que mais gerou discordância entre os entrevistados, a geração de níveis 

acentuados de material particulados contou com um total de 26 pessoas que consideram o impacto como 

inexistente, 12 pessoas apostaram o fato como grave e 12 indivíduos demonstraram se tratar de um 

impacto de pouca gravidade. 

Quanto ao tráfego intenso de veículos pesados para atender às demandas da mineração, 46 

das 50 pessoas entrevistadas informaram que o tráfego de caminhões não afeta a população de Nova 
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Campina. Três pessoas relataram o impacto como pouco grave e apenas uma inferiu se tratar de um 

impacto de alta gravidade. 

Apenas uma pessoa relatou um impacto não mensurado na matriz preestabelecida, sendo ele, 

o impacto visual. No entanto, ressalta-se que o questionamento do entrevistado não foi direcionado à 

operação da mineradora, mas sim à existência da cortina arbórea, utilizada exatamente com a finalidade 

de mitigação do impacto visual. Segundo o entrevistado, a presença da cortina arbórea causa um efeito 

negativo na paisagem e possui potencial para causar danos às residências na possibilidade de ocorrência 

de possíveis quedas de espécimes, levando em consideração a proximidade entre as residências e o 

limite da propriedade pertencente à Mineração Longa Vida. 

11.9.3.8 Impactos Positivos 

Para mensurar os impactos positivos fornecidos Pela Mineração Longa Vida no município de 

Nova Campina, foi apresentado à comunidade, alguns benefícios em potencial que a mineradora poderia 

prover para a população de entorno. Nesse momento, solicitou a enumeração de 1 a 5, de acordo com o 

grau de importância, sendo um para o mais importante e cinco para o menos relevante. 

Os pontos apresentados foram: fortalecimento da economia local, aumento da arrecadação para 

o município, geração de empregos, qualificação profissional e desenvolvimento do município. 

A amostra culminou no seguinte resultado: 

Gráfico  76 – Impactos positivos 
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Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Por unanimidade, o fator geração de empregos foi considerado como o mais importante pelos 

entrevistados. 

Vinte pessoas afirmaram que o fortalecimento da economia local é o segundo fator mais 

importante, 13 inferiram que o segundo fator de maior relevância é o aumento da arrecadação para o 

município, 12 afirmaram que a qualificação profissional está em 2º lugar e 5 apontaram o desenvolvimento 

do município. 

Quanto à terceira colocação no que se refere ao grau de importância dos impactos positivos, 14 

afirmaram ser o fortalecimento da economia local, 14 inferiram ser o desenvolvimento municipal, 13 

consideram a arrecadação municipal como o terceiro fator de maior relevância e nove informaram ser a 

qualificação profissional. 

Quinze dos 50 entrevistados consideram como o quarto ponto de maior relevância, a 

qualificação profissional, 13 afirmam ser o aumento da arrecadação para o município, 12 responderam 

se tratar do fortalecimento da economia local e 10 asseguram ser o desenvolvimento municipal. 

Em quinto e último lugar, 21 pessoas consideram o desenvolvimento do município como o 

benefício de menor relevância, 14 afirmam ser a qualificação profissional, 11 indivíduos alegam ser o 
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aumento da arrecadação para Nova Campina e 4 asseguram que o parâmetro de menor relevância se 

trata do fortalecimento da economia local. 

A análise dos dados acima descritos evidencia que a geração de empregos, 

inquestionavelmente, é um fator de grande importância para a população, mas os demais parâmetros, 

possuem uma ligeira proximidade entre si. 

11.9.3.9 Impactos Negativos 

Seguindo a mesma metodologia para mensuração dos pontos positivos, para mensurar os 

impactos negativos gerados pela operação da Mineração Longa Vida no município de Nova Campina, foi 

apresentado à comunidade, alguns impactos negativos em potencial que a mineradora poderia provocar 

na comunidade do seu entorno. Nesse momento, se solicitou a enumeração de 1 a 5, de acordo com o 

grau de importância, sendo um para o impacto mais relevante e cinco para o menos significativo. 

Os pontos apresentados foram: degradação da fauna e da flora, poluição das águas, problemas 

com trânsito e vias de circulação, incômodos ocasionados por ruídos ou poeira e impacto visual / 

modificação na paisagem. 

Os resultados podem ser visualizados no gráfico que se segue: 

Gráfico  77 – Impactos negativos 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 
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Quando analisado o gráfico acima, se pode perceber que o impacto que mais causou incômodo 

à população abordada foi o incômodo ocasionado por ruídos ou poeira. 26 pessoas, representando 52% 

da amostra afirmaram que esse impacto é o que mais gera transtornos à comunidade de entorno da 

mineradora. 

Representando 36% da amostra, 18 participantes da pesquisa informaram que o impacto visual 

e a modificação na paisagem são o segundo fator que mais afeta a população nos arredores da 

Mineração Longa Vida. 

Dezoito pessoas (36% da do total) apontam a degradação da fauna e da flora como o terceiro 

fator mais impactado pela operação das atividades minerárias do empreendimento em pauta. 

A poluição das águas é considerada por 30% dos entrevistados (15 pessoas) como o quarto 

maior impacto causado pela Mineração Longa Vida. 

O impacto de menor relevância, considerado nas amostragens como o menos considerável, é 

definido como problemas com trânsito e vias de circulação, considerado por 42% das pessoas (21 

indivíduos) como o impacto menos relevante. 

Tendo em vista os resultados apresentados acima, levando em consideração as respostas 

apresentadas no item 11.9.3.7 (principais danos ambientais), percebe-se que o impacto que gera maior 

incômodo na população é a emissão de material particulado. No entanto, alguns moradores relataram 

não ter certeza quanto à origem do material particulado que afeta sua residência, devido ao fato de existir, 

além da Mineração Longa Vida, outras empresas na região. 

Os dados apresentados revelam ainda, que a o tráfego de veículos pesados é o impacto que 

menos afeta a população. 
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11.9.3.10 Conhecimento Quanto à Existência de Cavidades ou Fósseis na Área de 

Entorno da Mineração Longa Vida 

Quando questionados quanto à existência de fósseis (restos ou vestígios) ou cavidades 

subterrâneas em forma de cavernas, grutas ou sumidouros, por unanimidade, os participantes da 

pesquisa informaram não possuir conhecimento de relatos quanto à existência de tais estruturas. 

11.9.3.11 Aceitação Quanto à Ampliação da Mineração Longa Vida 

No tocante à aceitação da ampliação do empreendimento, foram dadas as seguintes opções 

para que o entrevistado manifestasse seu grau de receptividade para com a ampliação da mineradora: 

plenamente favorável, parcialmente favorável, parcialmente desfavorável, totalmente desfavorável ou 

indiferente. 

Os resultados demonstram que 37 pessoas, representando 74% da amostra, se mostraram 

totalmente favoráveis a ampliação da Mineração Longa Vida e 13 pessoas (26%) responderam ser 

indiferente. Não houve manifestação total ou parcialmente contra a ampliação da mineradora, conforme 

pode ser visto no gráfico que se segue: 

Gráfico  78 – Grau de aceitação 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 
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11.10 Patrimônio Arqueológico e Monumentos de Valor Histórico e Cultural 

O presente capítulo, se destina ao levantamento e avaliação quanto à possíveis interferências 

do empreendimento em relação aos bens materiais e imateriais presentes na bacia do Taquari-Mirim e 

as manchas urbanas dos municípios de Nova Campina - SP e Itapeva - SP, que correspondem às Áreas 

de Influência Indireta – AII, especialmente os bens materiais e imateriais ligados à população vizinha ao 

empreendimento denominado Mineração Longa Vida, que atualmente, passa por processo de 

licenciamento ambiental com objetivo de ampliação da jazida de filito já existente no empreendimento. 

Com base na legislação vigente, podemos dividir o patrimônio entre material e imaterial. 

O patrimônio material protegido pelo IPHAN é composto por um conjunto de bens culturais 

classificados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e 

etnográfico; histórico; belas artes e das artes aplicadas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 

215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de 

natureza material e imaterial e, também, ao estabelecer outras formas de preservação – como o Registro 

e o Inventário – além do Tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, 

que é adequado, principalmente, à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. 

Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como: as cidades históricas, sítios 

arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis como: coleções arqueológicas, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. 

A relação de patrimônios materiais tombados pelo IPHAN podem ser acessados por meio 

do Arquivo Noronha Santos ou pelo Arquivo Central do IPHAN, que é o setor responsável pela abertura, 

guarda e acesso aos processos de tombamento, de entorno e de saída de obras de artes do País. O 

Arquivo também emite certidões para efeito de prova e faz a inscrição dos bens nos Livros do Tombo. 

Por sua vez, os bens culturais de natureza imaterial, dizem respeito àquelas práticas e domínios 

da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de 

expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que 

abrigam práticas culturais coletivas). 
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Reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser preservado pelo Estado em parceria com a 

sociedade, dos bens culturais que sejam referências dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, 

gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade humana. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) define 

como patrimônio imaterial "as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural". 

Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006. 

  Objetivo 

O presente capítulo prevê o levantamento e a avaliação da interferência do empreendimento 

nos bens materiais e imateriais presentes na área de influência da Mineração Longa Vida. 

11.10.1.1 Objetivo Específicos 

1. Levantamento secundário do patrimônio material e imaterial presentes na Área de Influência 

Indireta do empreendimento, considerando os bens tombados e acautelados; 

2. Identificação de terras indígenas e comunidades quilombolas; 

3. Avaliar e mensurar possíveis impactos do empreendimento nos bens inventariados. 

  Metodologia 

Para obtenção das informações, foi realizado um levantamento de dados secundários, presentes 

na bibliografia e em meios de divulgação oficiais utilizados por órgãos ambientais e instituições 

responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, artístico, natural e cultural. 
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O levantamento de dados secundários se iniciou através da consulta aos órgãos responsáveis 

pela proteção do patrimônio, seja natural, cultural, histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico ou 

artístico. Tal levantamento é embasado nos livros de tombo e consultas públicas ao IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ao CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. 

Complementarmente ao levantamento de dados secundários, foi solicitada a manifestação dos 

órgãos responsáveis pela proteção do patrimônio em âmbito federal e estadual, levando em consideração 

a Área de Influência Direta do empreendimento, objetivando mensurar os possíveis impactos que o 

mesmo possa causar nos bens materiais e imateriais que o circundam. 

11.10.2.1 Área de Influência 

Para fins de levantamento quanto ao patrimônio, considera-se a AII – Área de Influência Indireta 

do empreendimento como a bacia do Taquari-Mirim, bem como as manchas urbanas dos municípios de 

Nova Campina - SP e Itapeva – SP. 

A AID – Área de Influência Direta, corresponde a um raio de 3km a partir de um ponto central do 

empreendimento. 

A definição das áreas de influência pode ser visualizada nos anexos IV e V. 

  Patrimônio 

Para o levantamento quanto à interferência do empreendimento em sítios arqueológicos; 

monumentos naturais, sóciais e culturais; bens culturais tombados, valorados e registrados, foi realizada 

uma consulta aos livros de tombo do IPHAN e CONDEPHAAT, assim como a atualização das listas 

oficiais de bens inventariados. 

A busca nos bancos de dados oficiais dos órgãos supracitados não resultou no reconhecimento 

de nenhum bem tombado, protegido ou acautelado. Dessa maneira, se procedeu com a consulta 

diretamente aos órgãos responsáveis pela proteção dos bens de valor cênico, histórico, paisagístico, 

cultural e arqueológico. 
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Em consulta ao IPHAN e ao CONDEPHAAT, se obteve a manifestação de ambos os órgãos 

considerando que a Mineração Longa Vida não possui potencial de intervir negativamente em bens 

protegidos por tais órgãos. 

De acordo com o Termo de Referência Específico do IPHAN (TER nº 583 / IPHAN-SP), emitido 

em 29 de junho de 2018, o órgão afirma que “nos levantamentos quanto a possíveis bens acautelados 

em âmbito federal, no estado de São Paulo, conforme previsto no Art. 13 da IN 01/2015, restou sem 

apontamentos para quaisquer Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados, presentes na AID”. 

Por meio do mesmo Termo de Referência Específico, o IPHAN conclui que a Mineração Longa 

Vida se situa em uma área considerada como baixo potencial de ocorrência para possíveis sítios 

arqueológicos. Embasado nesse fato, o órgão classifica o empreendimento como Classe I, sendo passível 

apenas da apresentação da apresentação de um TCE - Termo de compromisso do Empreendedor: 

Concluindo que o empreendimento denominado "Mineração Longa Vida Ltda. - EPP", 

situado no Município de Nova Campina, Estado de São Paulo, Processo IPHAN nº 

01506.002352/2018- 17, referente ao Projeto para Ampliação de Exploração de Jazida 

e Infraestrutura para extração do bem mineral filito em cova a céu aberto através de 

desmonte mecânico, com área total de 58,4 ha, foi enquadrado no Nível I, conforme o 

Anexo I da Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 2015, o IPHAN estabelece 

o que segue:  

Quanto à classificação por níveis:  

Nível I: "De baixa interferência sobre as condições vigentes do solo, localizados em 

áreas alteradas, não coincidentes com sítios arqueológicos cadastrados." / 

Apresentação de Termo de Compromisso do Empreendedor- TCE, conforme art. 15.  

Art. 15. Para aos empreendimentos classificados como Nível I na tabela constante do 

Anexo I, será exigido exclusivamente o Termo de Compromisso do Empreendedor - 

TCE, conforme modelo constante do Anexo III (TRE Nº 583 / IPHAN-SP, 2018). 

O Termo de Referência Específico do IPHAN (TER nº 583 / IPHAN-SP) é apresentado neste 

relatório através do anexo XXXV. 
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O TCE - Termo de compromisso do Empreendedor a que se refere o presente laudo, foi recebido 

e aprovado pelo IPHAN por meio do ofício nº 1709/2018/IPHAN-SP-IPHAN, onde o órgão se posiciona: 

“acusamos o recebimento do Termo de Compromisso do Empreendedor - TCE, o qual após análise 

técnica do setor de Licenciamento da Superintendência do IPHAN São Paulo, foi considerado suficiente 

por atender a todos os requisitos do Art. 15 da Instrução Normativa nº 1/15/IPHAN”. 

Conclusivamente, o IPHAN afirma que “Face ao exposto, na perspectiva da Salvaguarda do 

Património Arqueológico, este IPHAN manifesta-se favoravelmente à anuência das Licenças solicitadas 

junto aos órgãos ambientais (LP, LI e LO) (OFÍCIO Nº 1709/2018/IPHAN-SP-IPHAN).  

Após a manifestação do órgão federal, prosseguindo com o levantamento de dados na esfera 

estadual, se solicitou a manifestação do CONDEPHAAT quanto à possíveis interferências em patrimônios 

ou bens tombados ou protegidos pelo órgão. 

No dia 30 de maio de 2018, o CONDEPHAAT se manifestou, por meio de publicação em Diário 

Estadual do Estado de São Paulo, favorável à ampliação do empreendimento, ressaltando que o mesmo 

não possui potencial para interferir em áreas envoltórias protegidas. “Considerando que o imóvel em 

questão, Até o presente momento, não é tombado pelo CONDEPHAAT, não se encontra 

inserido em área tombada ou envoltória de bem tombado e não está em estudo de tombamento, as 

intervenções a serem nele realizadas estão isentas da aprovação deste órgão.” (DOE SP, p. 50, 

30/05/2018). 

A página do DOE-SP contendo a manifestação do órgão é disponibilizada por meio no anexo 

XXXVI. 

Perante a luz das discussões apresentadas, embasando do posicionamento oficial dos órgãos 

competentes, infere-se que a Mineração Longa Vida não possui significativo potencial para intervir em 

patrimônio histórico, arqueológico, cultural, natural, paisagístico e arquitetônico. 

Ressalta-se que, embora o empreendimento esteja situado em uma área considerada como 

pouco relevante para ocorrência de sítios arqueológicos, caso haja ocorrência de sítios durante as obras 

de ampliação ou no período em que a Mineração Longa Vida se encontrar em operação, os responsáveis 
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pelo empreendimento se responsabilizam por relatar a ocorrência ao IPHAN – SP o quanto antes 

possível, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. 

 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

12.1 Expectativa da População Quanto à Ampliação do Empreendimento  

Com base nos dados apresentados no capítulo de Percepção Ambiental, pode-se inferir que a 

ampliação da Mineração Longa Vida é uma obra que apresenta grande aceitação pela comunidade no 

entorno do empreendimento, sendo a grande maioria dos entrevistados, totalmente favoráveis às obras 

de ampliação da empresa. Ressalta-se que dentre os participantes do estudo de percepção, nenhum foi 

desfavorável total ou mesmo parcialmente ao empreendimento. 

Em relação aos impactos negativos citados pela comunidade, é enfatizada a emissão de 

particulados, no entanto, salienta-se que as queixas quanto à emissão de particulados não se direcionam 

diretamente à operação da Mineração Longa Vida, sendo que, tal impacto pode ter influências de outros 

empreendimentos locais. 

Destaca-se ainda, que o empreendimento possui a previsão de medidas mitigadoras para todos 

os possíveis impactos que possam afetar a comunidade de entorno, conforme descrito no capítulo 13. 

Finalmente, pode-se concluir que o potencial empregador da Mineração Longa Vida é um fator 

que influi fortemente de maneira positiva na população de Nova Campina, que apontou o fator “geração 

de empregos” como o principal impacto positivo proporcionado pela mineradora. 

Dessa maneira, se pode concluir que o nível de aceitação quanto à ampliação da Mineração 

Longa Vida pela ótica da comunidade do entorno, é consideravelmente favorável.  

12.2 Impactos Gerados nos Canteiros de Obras e Frentes de Trabalho 

A construção civil é responsável por uma parte significativa dos impactos que incidem no 

ambiente. Algumas obras podem causar impactos que influenciam o ecossistema podendo alterá-lo 

drasticamente, por meio de corte de vegetações, movimentação de solo, erosão, geração de resíduos, 
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ruídos, etc. O impacto ocasionado pela construção civil pode ser dimensionado pelo porte, uso e 

funcionalidade do empreendimento (BARBISAN, et al., 2011). 

O canteiro de obra responde por uma grande parcela dos impactos ambientais, podendo causar 

impactos nos meios físico, biótico e antrópico (CARDOSO et al., 2006). Segundo Cardoso et al., (2006), 

os impactos mais recorrentes do canteiro de obras é a geração excessiva de resíduos e os lançamentos 

não monitorados.  

Cardoso et al., (2006), complementam que as interferências causadas pelos canteiros de obras, 

não têm merecido a devida atenção das empresas e dos profissionais e acadêmicos, embora também 

causem impactos significativos, como incômodos à vizinhança (sonoros, visuais, etc.), poluições (ao solo, 

à água e ao ar), impactos ao local da obra (aos ecossistemas, erosões, assoreamentos, trânsito, etc.) e 

consumo de recursos (principalmente água e energia). Essas interferências têm assim escala local – 

trabalhadores, vizinhança e ecossistemas do terreno – e global (sociedade). 

Como consequência, o atual estudo visa responder acerca dos impactos gerados nos canteiros 

de obras e frentes de trabalho, avaliando os impactos resultantes da ampliação da área de lavra da 

Mineração Longa Vida Ltda., como movimentação de solo, acomodação da mão-de-obra, aumento do 

consumo e água e energia elétrica e aumento da geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos, ruídos 

e vibrações.  

 Impactos Resultantes das Obras Civis 

O empreendimento não prevê expansão de estruturas de apoio e nem ampliação do seu quadro 

de colaboradores. Como se trata de uma ampliação da área de lavra, a Mineração Longa Vida Ltda., 

manterá os atuais postos de trabalho, não havendo a necessidade do aumento da mão-de-obra.   

Como não há previsão de aumento no número de funcionários, o consumo de água , energia, a 

geração de resíduos sólidos e efluentes liquidos não sofrerão aumento significativo.  

Para ampliação da área de lavra, serão retiradas 351.982, 72 m³ de solo orgânico. A exposição 

do solo, pode dar origem a diferentes processos erosivos. O processo erosivo local ocorre decorrente da 

exposição do solo e da topografia acidentada. O processo de erosão hídrica tem origem na compactação 
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do solo, mediante a circulação de máquinas pesadas, dificultando a infiltração de água, ocasionando um 

maior escoamento superficial. 

Os ruídos e vibrações, decorrentes da extração do filito podem ser analisados no item referente 

intitulado “Avaliação e Medição de Níveis de Ruídos Vibrações e Atividades de Fontes Fixas”. 

12.3 Geração de Emprego e Impactos Relacionados à Mão-De-Obra 

A Mineração Longa Vida atualmente gera 18 empregos diretos, distribuídos entre os setores de 

escritório, gerência, laboratório, operacional e transporte e 45 empregos indiretos por meio de 20 

empresas terceirizadas que prestam serviços para seis setores da mineradora, conforme pode ser 

observado nos quadros a seguir: 

Quadro 48 – Descrição do quadro atual de colaboradores da Mineração Longa Vida 

Setor Função Colaboradores 

Gerência 
Gerente 1 

Gerente financeiro 1 

Escritório  Auxiliar de escritório 4 

Laboratório Laboratorialista 1 

Operacional 

Op. Máquina 4 

Operário 2 

Serv. Gerais 2 

Transporte Transporte 3 

Total   18 

Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

Quadro 49 – Geração de empregos indiretos pela Mineração Longa Vida 

Prestadores de serviço 

Setor Serviço prestado Empresa contratada 
Nº de 

colaboradores 
envolvidos 

Alimentação 
Fornecimento de 
alimentação 

Restaurante Recanto à Lenha 2 

Manutenção 
Oficina Mecânica Comep oficina mecânica 1 

Oficina Mecânica Industrial R D Ladeira Montagens - Me 1 
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Prestadores de serviço 

Setor Serviço prestado Empresa contratada 
Nº de 

colaboradores 
envolvidos 

Oficina Mecânica Center 
Diesel 

Laurecy José dos Santos - ME 2 

Oficina Mecânica Gw Tratores - Pecas E Servicos Ltda 2 

Borracharia Borracharia M. Pit Bull 2 

Auto Elétrica Wagner Rogério Araújo 2 

Auto Elétrica Valdemar Rod. Almeida Veículos Me 2 

Eletricista Sebastião Rodrigues Souza 1 

Meio 
ambiente 

Consultoria ambiental 
Chiavini & Santos Consultoria Em Mineração E 
Meio Ambiente Ltda  

5 

Destinação de resíduos Química Industrial Supply Ltda 2 

Mineração Consultoria em Mineração 
Chiavini & Santos Consultoria Em Mineração E 
Meio Ambiente Ltda  

4 

Construção 
civil 

Mat. Construção Construjoy Materiais Para Construcao  3 

Transporte 

Transportadora 
Transpen Transporte Coletivo e Encomendas 
Ltda 

2 

Transportadora 
Rodonaves Transporte Coletivo e Encomendas 
Ltda 

2 

Transportadora Maggi Caminhões Ltda 2 

Transportadora Auto Eletrica Kanekiyo Ltda 2 

Transportadora Pneus Itapevense Ltda  2 

Transportadora Della Via Pneus Ltda 2 

Transportadora Igarapé Transportes Ltda 2 

Transportadora Shark Tratores E Pecas Ltda 2 

Total     45 

Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

De acordo com as informações prestadas pelo setor administrativo da empresa, a Mineração 

Longa Vida não prevê a contratação de novos colaboradores, bem como de novas empresas terceirizadas 

para atender às demandas da ampliação ou na operação do empreendimento, não havendo, portanto, 

impactos relacionados à mão de obra resultante da ampliação do empreendimento. 
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12.4 Impactos Sobre a Infraestrutura e Equipamentos Municipais 

O planejamento de equipamentos urbanos comunitários normalmente é atribuído ao poder 

público e, em geral, com a finalidade de proporcionar o bem-estar à população, o ordenamento do 

território e aumentar a competitividade regional (NEVES, 2015). 

Para Moraes et al. (2008), os equipamentos urbanos comunitários são os componentes físicos 

básicos de infraestrutura urbana de uma cidade ou bairro, sendo a existência desses, um fator 

determinante de bem-estar social e de apoio ao desenvolvimento econômico, além da potencialidade de 

ordenação territorial e de estruturação dos aglomerados humanos. 

Secchi (2003 apud Schafer, 2012) argumenta que “os espaços de uso público são entendidos 

como lugar de experiência social, no qual os equipamentos comunitários funcionam como locais de 

socialização”. 

A lei federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano, em seu Art. 4º, parágrafo segundo, traz a seguinte definição para equipamentos urbanos 

comunitários: “Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer 

e similares”. Complementando essa definição, a NBR 9284 conceitua-os como: “Todos os bens públicos 

ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da 

cidade, implantados mediante autorização do poder público em espaços públicos ou privados”. (NBR 

9284, 1986, p. 1). 

A NBR citada, além de definir os equipamentos urbanos comunitários, classifica-os em: 

circulação e transporte, cultura e religião, esporte e lazer, infraestrutura, sistema de comunicação, sistema 

de energia, sistema de iluminação pública, sistema de saneamento segurança pública e proteção, 

abastecimento, administração pública, assistência social, educação e saúde. 

 Objetivos  

O presente estudo, visa a compreensão quanto ao o quadro de equipamentos urbanos e 

comunitários existente no município de Nova Campina - SP, a fim de avaliar a relação entre a ampliação 

do empreendimento e a interferência nas estruturas e equipamentos urbanos. 
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12.4.1.1 Objetivos Específicos  

O presente levantamento tem por finalidade: 

1. Avaliar a atual situação dos equipamentos existentes; 

2. Mensurar as futuras intervenções que poderão ser causadas nos equipamentos urbanos 

municipais devido à ampliação da jazida de filito pertencente à Mineração Longa Vida LTDA. 

 Metodologia 

O levantamento foi realizado com a utilização de informações contidas no site do IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e consulta à prefeitura municipal de Nova Campina – SP. 

 Situação atual 

12.4.3.1 Educação 

O município de Nova campina conta com um total de 13 unidades educacionais, sendo quatro 

voltadas a educação infantil, sete destinadas ao ensino fundamental e duas ao ensino médio. Não existem 

registros de instituições públicas ou particulares que ofereçam educação superior no município. 

O senso IBGE de 2015 aponta que, na data da última atualização, o órgão computou um total 

de 235 alunos matriculados no ensino pré-escolar por meio da rede pública municipal, 1.388 matrículas 

no ensino médio em escolas públicas do município e 479 estudantes na rede estadual de educação, 

matriculados no ensino médio. 

O gráfico a seguir, traz o comparativo referente ao número de matrículas entre os anos de 2005 

e 2015: 

Gráfico  79 – Número de matrículas entre os anos de 2005 e 2015 em Nova Campina - SP  
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Fonte: IBGE (2015). 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.1 no 

IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.3. Na comparação com cidades do mesmo 

estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 369 de 645. Considerando 

a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 585 de 645. A taxa de escolarização (para pessoas 

de 6 a 14 anos) foi de 99,7 em 2010. Isso posicionava o município na posição 28 de 645 dentre as cidades 

do estado e na posição 152 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2015). 

O mesmo senso computou um total de 81 docentes na rede municipal de ensino e 30 na rede 

estadual de educação.  

12.4.3.2 Saúde 

Segundo dados do senso IBGE do ano de 2009, o município conta com três estabelecimentos 

de saúde, sendo dois destinados a generalidades e um com atendimento a especialidades. Todas as 

unidades de saúde contidas em Nova Campina são mantidas pelo poder público através do SUS – 

Sistema Único de Saúde. 
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Nenhuma das unidades de saúde conta com estrutura para internações, equipamentos de raio 

x, ultrassonografia, ressonância magnética, mamógrafo, hemodiálise, eletroencefalógrafo, 

eletrocardiógrafo ou leito (IBGE, 2009). 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 7,14 para 1.000 nascidos vivos. As 

internações devido a diarreias são de 0,7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do estado, fica nas posições 431 de 645 e 207 de 645, respectivamente. Quando comparado 

a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3810 de 5570 e 2889 de 5570, respectivamente. 

12.4.3.3 Circulação e transporte 

A cidade de Nova Campina conta com o transporte municipal e intermunicipal que oferece os 

seguintes itinerários e horários: 

Quadro: 50 - Horários e itinerários do transporte público 

Dias úteis 

Origem Destino  Horários 

Nova Campina Itapeva 
05:45 - 07:15 - 08:10 - 10:50 - 12:00 - 12:30 - 15:25 - 17:00 - 17:30 
- 17:40 

Nova Campina Taquari-Guaçu 
06:15 - 06:40 - 09:30 - 10:40 - 12:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30 - 16:30 
- 17:30 - 19:15 

Taquari-Guaçu Nova Campina 06:50 - 07:50 - 10:20 - 12:10 - 15:00 - 17:25 - 17:00 

      

Sábados 

Origem Destino  Horários 

Nova Campina Itapeva 08:10 - 11:00 - 12:30 - 15:15 - 17:30 

Nova Campina Taquari-Guaçu 06:15 - 10:40 - 13:30 - 15:30 - 18:55 

Taquari-Guaçu Nova Campina 07:50 - 12:10 - 15:00 - 17:00  

      

Domingos e feriados 

Origem Destino  Horários 

Nova Campina Itapeva 08:10 - 12:30 - 17:30 

Nova Campina Taquari-Guaçu 06:30 - 10:55 - 15:45 
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Taquari-Guaçu Nova Campina 07:55 - 12:15 - 17:00 

Fonte: Prefeitura de Nova Campina (2018). 

12.4.3.4 Apoio social 

O município de Nova Campina conta com programas sociais subsidiados pelos órgãos 

governamentais nas esferas federal, estadual e municipal, sendo eles: PAA - Programa de Aquisição de 

Alimentos, Programa Viva Leite, Preparar para Trabalhar, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e o 

Programa Frente Paulista. 

Todos os programas citados são destinados a apoiar as famílias de baixa renda e são 

detalhados no capítulo “Compatibilidade do Projeto”. 

12.4.3.5 Comunicação 

O município conta com a rádio Campina FM, por meio da sintonia 87,9. Uma rádio popular aberta 

a pedidos musicais e recados a serem solicitados pela população da cidade. 

Nova campina conta com dois impressos que circulam pelo município, sendo o Jornal da 

Transparência e o Jornal Tribuna de Nova Campina, onde são divulgados assuntos relacionados aos 

interesses municipais e dos moradores da cidade (PREFEITURA DE NOVA CAMPINA, 2019). 

12.4.3.6 Energia e iluminação pública 

Conforme informações da concessionária de energia elétrica Elektro Eletricidade e Serviços S.A, 

assim como outras 222 cidades distribuídas entre o Estado de São Paulo e mato Grosso do Sul, o 

município de Nova Campina conta com o fornecimento de energia elétrica por meio da companhia.  

Em vistoria em campo, verificou-se que o a cidade não possui grandes problemas referentes ao 

fornecimento de energia elétrica nas residências, indústrias, comércio e repartições públicas. 

Por meio de nota de esclarecimento emitida em 25 de fevereiro de 2015, a Prefeitura Municipal 

de Nova Campina informou que a empresa Elektro Eletricidade e Serviços S.A. repassou a 
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responsabilidade referente ao fornecimento de iluminação pública ao poder público municipal, sendo este, 

o responsável pela manutenção do serviço público desde o dia 01 de maio de 2015. 

12.4.3.7 Saneamento 

Segundo dados da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a 

Companhia é a empresa responsável pelo abastecimento de água potável e fornecimento de serviços de 

saneamento no município de Nova Campina, bem como em outros 364 municípios do Estado de São 

Paulo. 

Os dados do IBGE, atualizados no ano de 2017, revelam que 56.3% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, bem como o abastecimento de água potável pela concessionária. 

12.4.3.8 Segurança Pública 

 Polícia Militar 

De acordo com dados obtidos no sistema eletrônico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

o município de Nova Campina conta com o 1º Grupamento da 1ª Companhia de Polícia Militar de Nova 

Campina e com o 6º Grupamento da 1ª Companhia de Polícia Militar de Nova Campina, ambos situados 

à Avenida João Cardoso de Almeida, nº 700, Nova Campina – SP. 

 CONSEG 

Os CONSEGs foram criados através do Decreto Estadual nº 23.455, de 10 de maio de 1985, e 

regulamentado pela Resolução SSP-37, de 10 de maio de 1985, e aperfeiçoada, criada a função de 

Coordenador Estadual dos CONSEGs, para Assuntos dos Conselhos Comunitários de Segurança. Pelo 

Decreto Estadual nº 25.366, em 11 de junho de 1986. Atualmente, coordenado por Evaldo Roberto 

Coratto, desde setembro de 2011. 

Cada Conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se 

vinculam, por adesão, às diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do 

Coordenador Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança Evaldo Roberto Coratto. 
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Os CONSEGs, em sua fundação, foram implantados em 522 municípios (municípios populosos 

admitem mais de um conselho). São 84 CONSEGs na capital, 55 na região metropolitana e 337 no interior 

e litoral, totalizando 476 conselhos. Novos CONSEGs têm sido homologados pela Segurança Pública. 

Os Líderes comunitários interessados em participar do CONSEG, devem procurar o Conselho de seu 

bairro ou município. 

A participação da comunidade como um todo é essencial para que a parceria entre a Polícia 

Civil e a Polícia Militar tenham êxito na prevenção ao combate à criminalidade. E os CONSEGs exercem 

papel importante nesta política de governo. 

Em consulta à Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG), 

verificou-se que o município não conta com nenhum CONSEG em atividade. 

12.4.3.9 Abastecimento e Combustível Automotivo 

Referente ao fornecimento de abastecimento no município de Nova Campina, em consulta à 

ANP – Agência Nacional do Petróleo, verificou-se a existência de três postos de abastecimento ativos e 

regulamentados junto à ANP - Agência Nacional do Petróleo para atendimento à população local, sendo 

eles: 

 Razão Social: Auto Posto Nova Campina Eireli. 
Endereço: Rodovia Luiz José Sguario S/N, Km 23, Nova Campina - SP, CEP: 18.435-000. 

 Razão Social: Felimar Auto Posto de Autos Postos. 
Nome fantasia: rede Felimar de Autos postos. 
Endereço: Rodovia Luiz José Seguario, S/N, Km 20, Centro, Nova Campina –SP, CEP: 
18.435-000. 

 Razão Social: Campina Bonita Auto Posto Ltda. 
Nome fantasia: Campina Bonita Auto Posto. 
Endereço: Rodovia Luiz José Seguario, S/N, Km 20, Campina do Veado, Nova Campina – 
SP, CEP: 18.400-000. 

12.4.3.10 Administração Pública 

O município de Nova Campina conta com a seguinte estrutura de governança e administração: 
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Quadro: 51 - Descrição de cargos públicos e servidores 

Cargo Servidor público 

Prefeita Jucemara Fortes do Nascimento 

Vice-Prefeito Antônio Neves Cavalheiro 

Secretário Municipal de Saúde Antônio Isael de Oliveira Júnior 

Secretário Municipal de Governo Eliel Cardoso Santiago 

Secretária de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e 
Lazer 

Fabiana Ruivo Rosa 

Secretário de Administração e Finanças Marcos Takabayachi 

Secretário de Planejamento e Projetos Orlando Cardoso de Almeida 

Secretária Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento e Serviço Social 

Rosângela Aparecida de Souza 

Fonte: Prefeitura de Nova Campina (2018). 

12.4.3.11 Ocupação 

Em 2016, o salário médio mensal era de 2,5 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 22,7%. Na comparação com os outros municípios do 

estado, ocupava as posições 177 de 645 e 269 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades 

do país todo, ficava na posição 502 de 5570 e 983 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 46,1% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 11 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 2016 de 

5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2016). 

 Impacto do Empreendimento na Infraestrutura e Equipamentos Municipais 

Em observância ao exposto no presente estudo, tendo em vista que o empreendimento já se 

encontra em operação, devidamente licenciado pelo órgão competente, considerando que a Mineração 

Longa Vida não prevê ampliação do seu quadro de colaboradores diretos ou indiretos para atendimento 

à demanda de ampliação e operação da empresa, pode-se inferir que o empreendimento em questão 

não irá causar aumento da população local de maneira a desencadear impactos ou alteração na 

disponibilidade de equipamentos e infraestrutura do município de Nova Campina. 
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12.5 Interferência no Sistema Viário e Incômodo à População 

Por se tratar de um empreendimento que já se encontra em operação, devidamente licenciado 

junto à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo por meio de Licença de Operação 

adquirida com base no processo nº 70/00038/16 e válida até 31 de maio de 2020, a Mineração Longa 

Vida prevê o aumento da produção mensal em 5.000 toneladas, valor este considerado pequeno, sendo 

facilmente incorporação ao dia a dia do empreendimento. O incremento da produção representa um 

acréscimo pouco significativo para a movimentação atual. 

A demanda de transporte para a produção mineral é compreendida pelo translado dos 

funcionários, transporte do minério bruto ao sistema de beneficiamento, transporte do estéril ao Deposito 

Controlado de Estéril (DCE) e a expedição do bem mineral.  

Para a ampliação do empreendimento não está prevista a contratação de novos colaboradores, 

bem como a contratação de terceiros, não havendo, portanto, o aumento da movimentação diária de 

veículo para o deslocamento dos funcionários.  

O transporte de minério e estéril será realizado nas vias internas do empreendimento, para tal, 

está prevista a movimentação de 9 caminhões por hora, o que corresponde a 2 caminhões por hora a 

mais do que ocorre atualmente. Ressalta-se que as vias internas do empreendimento possuem 

infraestrutura suficiente para absorver esta demanda, pois as mesmas passam constantemente por 

processos de melhorias.  

O escoamento da produção será realizado por rodovias paulistas, tendo em vista que a 

Mineração Longa Vida, por motivos estratégicos, não pretende atender a demanda de outros estados, 

uma vez que a demanda do bem mineral no estado de São Paulo ultrapassa suas expectativas de vendas.  

A expedição atual da Mineração Longa Vida é, em média, 15.000 toneladas mês, com a 

ampliação da mina pretende-se aumentar a expedição em 3.000 toneladas o que resultará em um 

aumento do tráfego em 3 caminhões por dia ou 0,42 caminhões por hora.  

Com a finalidade de mitigar o impacto causado em decorrência da movimentação diária de 

veículos, sendo esta interna ou externa, se propõe as seguintes medidas: 
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1. Implantação e/ou manutenção de cortina arbórea, o que reduzirá significativamente o efeito do 

ruído e a dispersão de particulados para área de entorno. Natureza: preventiva / Prazo de 

permanência da medida: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

2. Controle da velocidade dos veículos, com velocidade limitada. Natureza: preventiva / Prazo de 

permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor. Essa medida é 

controlada segundo as ações previstas no Plano de Controle de Tráfego. 

3. Plano de Sinalização de Superfície, Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: 

médio prazo / Responsabilidade: empreendedor. Essa medida é controlada segundo as ações 

previstas no Plano de Controle de Tráfego. 

4. Umectação diária das vias de acesso, vias internas, pátios e área de operação e instalação do 

empreendimento, conforme proposto no Programa de Controle de Tráfego de Veículos. Natureza: 

preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor. 

5. Realização do enlonamento das cargas a fim de evitar o desprendimento de partículas durante o 

transporte de produtos, medida prevista no Programa de Controle de Tráfego de Veículos. 

Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: 

empreendedor. 

6. Manutenção periódica dos veículos e maquinários utilizados na operação do empreendimento, 

medida prevista no Programa de Controle de Tráfego de Veículos. Natureza: preventiva / Prazo 

de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor 

O objetivo principal da Analise Viária foi diagnosticar se o incremento do trafego irá causar 

impactos significativos as rodovias e aos núcleos urbanos por estas cortadas.  

Os pontos positivos a serem destacados são:  

 Proximidade do empreendimento ao núcleo urbano de Nova Campina; 

 Disponibilidade de rodovias estaduais e federais em boas condições de implantação, de 

nível de serviço e de potencial de atendimento a incrementos de tráfego, mesmo devido à 

passagem dentro dos núcleos urbanos; 
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 Excelentes condições de interligação a todas as regiões do Estado de São Paulo. 

Os aspectos negativos a serem destacados são: 

 A Rodovia Luiz José Sguário ainda possui características de uma estrada vicinal e adentra 

o núcleo urbano de Itapeva; 

 Os núcleos urbanos dos municípios de Itapeva, Taquarivaí, Capão Bonito, Itapetininga, 

Tatuí, Cerquilho, Tietê, Saltinho, Rio das Pedras, Piracicaba, Alambari, Araçoiaba da Serra, 

Sorocaba, Itu, Mairinque, São Roque, Araçariguama, Santana de Parnaíba, Itapevi, Barueri, 

Jandira, Osasco e São Paulo são indiretamente afetados com o escoamento do bem mineral. 

12.6 Interferência no Patrimônio Arqueológico, Histórico e Natural 

A Instrução Normativa n' 001/2015 do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, quando instado a se manifestar nos processos de licenciamento 

ambiental federal, estadual e municipal em razão da existência de intervenção na Área de Influência 

Direta - AID do empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal. 

De acordo com a Instrução Normativa n' 001/2015 do Instituto do Património Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN o empreendimento foi enquadrado no Nível I, conforme o TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECÍFICO DO IPHAN emitido em 29 de junho de 2018 pela superintendente do IPHAN, Maria Cristina 

Donadelli Pinto (ANEXO XXXVII), não havendo, portanto, a necessidade da apresentação do Relatório 

de Avaliação de Impacto ao Património Arqueológico, uma vez que este só se faz necessário a 

empreendimentos enquadrados no Nível III desta norma.  

O empreendimento da Mineração Longa Vida, até o presente momento não encontra inserido 

em área tombada ou envoltória de bem tombado e/ou em estudo de tombamento, ou seja, as intervenções 

previstas para a ampliação do empreendimento minerário estão isentas da aprovação do Conselho de 

Defesa do Património Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – 

CONDEPHAAT, conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 30 de maio de 2018, 

disponível no XXXVI deste material. 
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Do ponto de vista municipal, o levantamento do património arqueológico e monumentos de valor 

histórico e cultural foi realizado por meio de um questionário aplicado ao Sr. Wilson Roberto Pinheiro Filho 

- Coordenador da Cultura, Turismo e Lazer do município de Nova Campina.  

O objetivo do questionário foi o levantamento do acervo cultural local, bens culturais materiais e 

imateriais, programas de incentivo à cultura, bem como os impactos gerados pelo empreendimento 

minerário ao município de Nova Campina. 

Segundo o levantamento realizado, o município de Nova Campina possui em seu acervo cultural 

bens materiais e imateriais, sendo estes descritos a seguir. 

Acervo Cultural Material: 

 Centro Cultural Museológico; 

 Casa dos Mouras; 

 Fornos Fracaroli;  

 Lar Dona Paulina.  

 
Figura 186 - Fornos Fracaroli, Nova Campina/SP. 
Fonte: Prefeitura de Nova Campina (2019) 

Ressalta-se que dos bens materiais evidenciados nenhum encontra-se tombado e/ou em 

processo de tombamento e todos eles estão fechados ao público.  
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Acervo Cultural Imateriais: 

 Fanfarra; 

 Festa da Primavera; 

 Desfile da Miss Nova Campina. 

Do acervo cultural imaterial somente a Festa da Primavera e o Desfile da Miss Nova Campina 

veem ocorrendo anualmente, ambos sem data fixa. 

 
Figura 187 - Fanfarra, Nova Campina/SP 
Fonte: Prefeitura de Nova Campina (2019) 

Afim de incentivar à cultura, a prefeitura de Nova Campina conta com programas sociais, sendo 

eles: 

 Projeto Guri - Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São 

Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, 

nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, 

tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, 

teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. No município de 

Nova Campina o Projeto Guri oferece os cursos de Viola, Violão, Bateria e Canto. 
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 Acessa -  O Acessa São Paulo é o programa de inclusão digital do Governo do Estado 

de São Paulo. Criado em julho de 2000 para oferecer acesso grátis à internet, foi 

reformulado pelo Decreto Nº 62.306/2016, em dezembro de 2016, para oferecer também 

conteúdos digitais que contribuam para o desenvolvimento pessoal, profissional e 

comunitário por meio da inclusão digital. No município de Nova Campina o Acessa 

encontra-se disponível na Escola Estadual Simpliciano Campolim de Almeida. 

 

 

 
Figura 188 - Projeto Guri, Nova Campina/SP 
Fonte: Prefeitura de Nova Campina (2019) 

Por fim, podemos ressaltar que o projeto de ampliação do empreendimento minerário da 

Mineração Longa Vida não interfere em nenhum patrimônio cultural tanto em escala federal quanto 

regional e que o mesmo fomenta o desenvolvimento local ao fornecer empregos e patrocínios ao 

município.  
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12.7 Impacto Visual e Conflitos de Uso do Solo 

O conhecimento e a divulgação dos aspectos ambientais de um empreendimento atendem às 

expectativas de uma melhoria no desempenho ambiental (ISO 14.001:1996, ABNT, 1996; ISO 14.031, 

1999; JORGE, 2001), pois conhecendo-se previamente os problemas associados à implantação e 

operação do empreendimento por meio de instrumentos de avaliação de impacto e planejamento 

ambientais, pode-se adotar medidas que evitem ou atenuem tais impactos, reduzindo os danos 

ambientais e, consequentemente, os custos envolvidos na sua remediação ou correção. 

Para a identificação dos aspectos e avaliação dos impactos ambientais associados a 

determinado empreendimento, deve-se procurar, inicialmente, selecionar todas as atividades, produtos e 

serviços relacionados à atividade produtiva, de modo a separar o maior número possível de impactos 

ambientais gerados, reais e potenciais, benéficos e adversos, decorrentes de cada aspecto identificado, 

considerando sempre, se são significativos ou não (SÁNCHEZ, 2001). 

Vasconcelos et al (2009) infere que o impacto mais característico advindo da atividade minerária 

é aquele que se refere à degradação visual da paisagem, sendo indiscutível as mudanças e prejuízos 

causados por esse impacto.  

Os autores afirmam ainda que, embora o impacto visual seja algo inevitável, a atuação da 

atividade minerária não deve ser contida por se tratar de um seguimento de extrema importância para 

economia do país. 

No tocante ao impacto visual, pode-se assumir que, embora a geração deste seja inerente à 

operação de empreendimentos minerários, existem maneiras de se mitigar e/ou compensar o impacto 

causado e manter um relacionamento harmonioso entre o empreendimento e a população circunvizinha. 

 Avaliação do Impacto Visual Causado Pela Mineração Longa Vida  

Para avaliação e mensuração da potencialidade do impacto visual negativo ou possíveis 

problemas relacionados à conflitos de uso do solo entre a Mineração Longa Vida e moradores do seu 

entorno imediato, realizou-se levantamentos junto ao poder público e à comunidade possivelmente 
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afetada, a fim de se avaliar os parâmetros de aceitação da comunidade para com a mineração e possíveis 

conflitos gerados pela existência do empreendimento no município de Nova Campina. 

12.7.1.1 Percepção da população vizinha à mineração 

Quando considerado o impacto visual local, foi realizado um estudo de percepção ambiental 

abrangendo a população vizinha mais próxima ao empreendimento, a fim de se avaliar possíveis conflitos 

gerados entre o empreendimento e sua população vizinha. 

Considerou-se como público-alvo prioritário, os bairros Longa Vida I, Longa Vida II e CDHU, 

conforme pode ser observado no anexo XXXII, pois são os bairros mais próximos ao empreendimento, 

em alguns pontos, sendo vizinho imediato da Mineração Longa Vida. 

Conforme pode ser visto nas imagens a seguir, algumas residências se situam a apenas alguns 

metros da delimitação da propriedade pertencente ao empreendimento. 

  
Figura 189 - Proximidade entre as residências e o 
empreendimento – vista da rua. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Figura 190 - Proximidade entre as residências e o 
empreendimento – vista da rua. 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 
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Figura 191 - Proximidade entre as residências e o empreendimento – vista aérea 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

As fotos acima, registradas no dia 18 de julho de 2018, no bairro Longa Vida I, demonstram a 

proximidade existente entre o empreendimento e a população moradora do bairro em questão. 

À esquerda, podemos ver espécimes de Eucalyptus sp. que formam a cortina arbórea da 

mineradora, implantada como medida mitigadora para impacto visual, ruídos e emissão de particulados 

que, por ventura, possa causar impactos negativos na população residente no entorno da Mineração 

Longa Vida. 

Na data supracitada, foi aplicado um estudo de percepção ambiental com a finalidade de verificar 

o nível de aceitação da população para com a existência, bem como a ampliação do empreendimento 

em questão. 

Na oportunidade, se entrevistou 50 moradores locais por meio da aplicação de questionários 

semiestruturados direcionados à avaliação da percepção quanto a possíveis impactos diversos, dentre 
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eles, o impacto visual. Mais detalhes quanto à aplicação dos questionários são descritos no capítulo 

destinado ao Estudo de Percepção Ambiental. 

O levantamento citado, solicitou que os entrevistados enumerassem de 1 a 5, dentre principais 

tipos de impactos ambientais comumente causados por empreendimentos minerários próximos a áreas 

urbanas, onde o número um corresponde ao impacto de maior relevância para a área e o número cinco, 

equivale ao fator menos impactante. 

As opções de impactos oferecidas foram: 

   A degradação da fauna e da flora; 

   Poluição das águas; 

   Problemas com trânsito e vias de circulação; 

   Incômodos ocasionados por ruídos ou poeira; 

   Impacto visual / modificação na paisagem. 

Os resultados quanto às pesquisas são descritos nos gráficos a seguir: 

Gráfico  80 – Análise da percepção de impacto 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Gráfico  81 – Análise da percepção quanto ao impacto visual 
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Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Conforme apresentado nos gráficos anterior, seis pessoas, correspondendo a 12% da amostra, 

consideram o impacto visual como o maior impacto causado pela Mineração Longa Vida. 18 dos 

entrevistados afirmam que o impacto é o segundo mais relevante para a área de entorno do 

empreendimento, quando consideradas as opções. 

Quatorze por cento e 22% da amostra, sugerem que o impacto ocupa a terceira e a quarta 

posição, respectivamente, quando considerado o nível de interferência causada pela mineradora. 

Oito dos 50 participantes do estudo, correspondendo a 18% do total de entrevistados, alegam 

que o impacto visual, dentre as opções oferecidas, é o impacto de menor relevância para a população do 

entorno da Mineração Longa Vida. 

Com base nos dados adquiridos em campo, se pode perceber que o impacto visual possui certa 

relevância sob a ótica da comunidade de entorno do empreendimento, no entanto, quando questionados 

durante as pesquisas sobre descontentamento quanto ao impacto visual e qual a atividade do 

empreendimento é responsável pelo impacto, não foram relatadas queixas referentes à operação da 

mineradora. 
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De acordo com os moradores, o que causa o incômodo visual é a presença da cortina arbórea 

mantida através do cultivo da vegetação pertencente a espécie Eucalyptus ssp., popularmente conhecida 

como eucalipto. 

Os entrevistados relataram que, além do impacto visual, possuem receio quanto à uma possível 

queda de alguma das árvores, tendo em vista a altura e porte da vegetação. Segundo os moradores, a 

queda de uma das árvores poderia resultar em um grande dano às residências devido à proximidade 

entre as casas e o empreendimento. 

Contrariando o posicionamento da população, que solicita a retirada completa da cortina 

arbórea, o cultivo de vegetação como cinturão verde é uma medida mitigadora para o impacto visual 

amplamente utilizada e conceitualmente indicada por órgãos licenciadores, assim como pelo meio 

científico. 

Coutinho (2013) afirma que as cortinas vegetais utilizam basicamente árvores de crescimento 

rápido para que logo atuem como mitigadoras dos impactos do empreendimento. Oferecem proteção 

evitando a passagem do vento e consequentemente, da poeira presente nos processos de extração 

mineral. O autor afirma que a estrutura deve consistir em pelo menos duas fileiras de plantas, de 

preferência espécies pioneiras rústicas, ou secundárias iniciais, de vários tamanhos, direcionando o vento 

e permitindo que ele passe, evitando o aumento da temperatura e retenção da umidade, porém retendo 

a poeira mais pesada. 

Almeida (2002) infere que, dentre as funções específicas da barreira vegetal, pode-se destacar: 

a atenuação de particulados gerados por máquinas envolvidas na extração, beneficiamento e transporte 

de minerais; a função como barreira para emissão de material particulado, a geração de ruídos, assim 

como a minimização do impacto visual. 

No âmbito da legislação do Estado de São Paulo, é sugerido pela CETESB a implantação e a 

manutenção de cortina arbórea para alguns seguimentos minerários, conforme pode ser observado na 

Decisão de Diretoria nº 192/2016/C, na Resolução SMA 42, de 16 de setembro de 1996 e na Norma 

Técnica D7.010 de agosto de 2016. 
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Ainda, a Decisão de Diretoria nº 217/2014/I solicita a avaliação dos pontos de visualização da 

atividade minerária, como bairros e moradias do entorno e pontos de visada a partir de estradas. Com 

base na determinação destes pontos, devem ser avaliadas e propostas as devidas medidas de mitigação 

deste impacto, que geralmente se baseiam na adoção de plano de recuperação das áreas degradadas 

concomitantemente à extração ou da implantação de bloqueios visuais, como a cortina vegetal. 

12.7.1.2 Consulta ao poder público 

A organização espacial pode ser definida como um conjunto de objetos criados pelo homem e 

dispostos sobre a superfície da Terra como um meio de vida para o presente, mas também uma condição 

para o futuro. Dessa forma, ela faz parte do processo de transformação da sociedade, está sujeita a 

modificações, assim como é agente de modificações (CORRÊA, 2000). 

Segundo Kumori (2015) é papel do Estado gerenciar o planejamento estrutural e fundiário, sendo 

o poder público o responsável pela organização e espacialização do território nacional brasileiro, seja em 

esfera nacional, estadual ou ainda em âmbito municipal.  

Segundo Monteiro (2007) os principais interesses relativos à terra que devem ser atendidos pelo 

poder público são: 

 Necessidades do empresariado industrial quanto a expansão do setor, garantindo seu direito de 

operação; 

  Necessidades mínimas da população trabalhadora, garantindo sua reprodução e mantendo um 

nível sustentável de tensão social, assegurando o atendimento às demandas básicas essenciais 

ao bem-estar da população; 

 Necessidade de assegurar a expansão do setor imobiliário aumentando os limites urbanos e 

promovendo a acumulação em cima da dotação de serviços urbanos públicos e enfrentar os 

problemas de uma crescente pobreza urbana. 

Com base no fundamental papel do poder público na mediação de conflitos envolvendo as 

questões fundiárias, consultou-se a Secretaria de Obras, Agricultura e Meio Ambiente do município de 

Nova Campina a fim de se verificar possíveis questionamentos ou conflitos quanto ao uso do solo 

envolvendo a população residente no município e a Mineração Longa Vida. 
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A referida secretaria informou não possuir relatos de questionamentos ou conflitos envolvendo 

a população e a mineradora. O fato foi evidenciado em trabalho de campo, uma vez que, entre os 50 

moradores entrevistados no entorno do empreendimento, não houveram relatos de conflitos ou 

desacordos envolvendo a Mineração Longa Vida, ou mesmo posicionamentos contrários à ampliação do 

empreendimento. 

12.8 Perda da Cobertura Vegetal e Interferência em Áreas de Preservação Permanente 

(APP) 

Tendo como base os diagnósticos do meio biótico voltados ao estudo florístico e faunístico local 

e regional, verifica-se que a área objeto de ampliação do empreendimento apresenta espécies 

generalistas, em sua maioria não endêmicas, com boa adaptabilidade e grande resistência a 

interferências antrópicas. 

Complementa-se ainda, que os diagnósticos realizados para elaboração do presente Estudo de 

Impacto Ambiental, apontam para uma área de baixa relevância arqueológica, não inclusa em áreas 

prioritárias para conservação ou áreas indígenas. 

Ressalta-se que ampliação da Mineração Longa Vida não prevê interferência em Áreas de 

Preservação Permanente, Reserva Legal ou mesmo o corte de árvores isoladas, sendo necessário 

apenas a supressão de fragmentos vegetais, conforme apresentado no item 10.3. 

Quanto à espacialização geográfica para ampliação do empreendimento, tendo em vista sua 

natureza minerária, infere-se que não há alternativa locacional para expansão da jazida, tendo em vista 

que o bem mineral tem de ser extraído em sua área de ocorrência natural, o que revela uma rigidez 

locacional, conforme discutido no capítulo 4.2 do presente Estudo de Impacto Ambiental. 

Vale salientar que as estruturas de apoio já se encontram devidamente instaladas, licenciadas 

e em funcionamento, sendo assim, a ampliação da lavra pertencente à Mineração Longa Vida não prevê 

instalação de novas estruturas como escritórios, beneficiamento, estradas para acesso à jazida, pátio de 

estocagem ou outros, excetuando a ampliação do DCE (Depósito Controlado de Estéril) já existente. 
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A ampliação do DCE será direcionada para uma área hoje ocupada por monocultura de 

eucalipto, já marcada por intervenções humanas e alterada por atividades agrosilvipastoris, dessa 

maneira, infere-se que não haverá perda de hábitat ou perda ecológica advinda da ampliação do DCE. 

 Compensação Ambiental nos termos da Resolução SMA 07/2017 

A Resolução SMA n. º 07, de 18 de janeiro de 2017 dispõe sobre os critérios e parâmetros para 

compensação ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa, 

corte de árvores isoladas e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no Estado de São 

Paulo.  

Para a ampliação das atividades de lavra da Mineração Longa Vida Ltda. está prevista a 

supressão de 7,32 ha de vegetação nativa secundária, sendo 0,85 ha em estágio inicial de regeneração 

e 6,47 ha em estágio médio de regeneração, conforme apresentado na planta de caracterização da 

vegetação a ser suprimida, anexo XXV. 

De acordo com o anexo II da Resolução SMA n.° 07/2017, o município de Nova Campina possui 

o percentual de cobertura de vegetação nativa de 37,8 (%) e está classificado em classe de média de 

prioridade para a restauração da vegetação nativa. 

Quadro 52 – Índice de cobertura vegetal nativa e classe de prioridade para restauração da vegetação nativa para 
o município de Nova Campina. 

Município 
Superfície 

(ha) 

Cobertura Vegetal 

Nativa (ha) 

Percentual de Cobertura 

Vegetal Nativa (%) 

Classe de 

Prioridade 

Nova Campina 38.533 14.580 37,8 Média 

Fonte: Resolução SMA 07/2017.  

De acordo com o Artigo 4º, § 1º, a compensação ambiental no caso de concessão de autorização 

para supressão de vegetação nativa no caso de vegetação sucessora em estágio inicial de regeneração, 

para áreas inseridas na categoria de Média Prioridade, deve ser compensada área equivalente a 1,5 

(uma vírgula cinco) vezes a área autorizada, ou seja, para a supressão de 0,85 ha, deverá ser 

compensado 1,275 ha.  
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 Segundo o § 2º, no caso de vegetação sucessora em estágio médio de regeneração, em Áreas 

inseridas na categoria de Média Prioridade, deverá ser compensada área equivalente a 2 (duas) vezes a 

área autorizada, assim, para supressão de 6,47 ha, deverá ser compensado 12,94 ha. 

Quadro 53 – Detalhamento da intervenção em relação a compensação ambiental determinada na Resolução SMA 
07/2017.  

Tipo de Intervenção 

 

Tipo de Vegetação 

 

Área (ha) 

 

Fator de 

Compensação 

Compensação 

Ambiental (ha) 

Supressão de 

Vegetação Nativa 

Estágio Inicial 0,85 
1,5 vezes 

art.4º §1º Inc. II 
1,275 

Estágio Médio 6,47 
2 vezes 

art.4º §2º Inc. II 
12,94 

  Fonte: Chiavini & Santos (2019).  

De acordo com o artigo 17 da Lei Federal n. º 11.428/2006, o corte ou a supressão de secundária 

no estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, ficam condicionados à compensação 

ambiental em área com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre 

que possível na mesma microbacia hidrográfica. 

De acordo com o artigo 7º da resolução SMA 07/2017, a compensação deve ser implantada 

mediante restauração ecológica de áreas degradadas ou na forma de preservação de vegetação 

remanescente.  

A compensação deve ser efetuada em classe de igual ou maior prioridade para a conservação 

e restauração de vegetação nativa conforme classificação definida nos Anexos I e II da Resolução.  

No caso de compensação em classe imediatamente superior à da área da supressão (de Média 

para Alta) haverá a redução de 20% (vinte por cento) na área a restaurar. No caso de compensação em 

classe dois níveis superiores à da área da supressão (Média para Muito Alta) haverá a redução de 30% 

(trinta por cento) na área a restaurar. E, por fim, no caso de compensação em classe 3 níveis superiores 

à da área de supressão, haverá a redução de 50% na área a restaurar. 
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 Controle da Supressão Vegetal 

O controle da supressão vegetal contará com o planejamento sistêmico do corte da vegetação, 

de maneira a controlar e ordenar o corte da vegetação. 

A supressão vegetal ocorrerá concomitantemente com afugentamento de fauna e resgate da 

fauna silvestre. Ambos os programas de resgate e afugentamento de fauna, seguirá o que preconiza a 

Resolução SMA n° 22, de 30 de março de 2010, onde se prevê que o direcionamento da supressão 

deverá ser realizado gradativamente, no sentido do fragmento remanescente, permitindo o deslocamento 

da fauna, realizado de forma modular com base em cronograma de obras de ampliação. 

12.9 Impactos Sobre a Fauna Terrestre e a Biota Aquática 

 Perda ou Alteração de Hábitats 

As ações para a implantação do empreendimento implicam na necessidade de abertura e 

operação de acessos, da faixa de serviços. Embora não esteja prevista grandes supressões da 

vegetação, a interferência sobre a vegetação para realização destas atividades, na forma de limpeza de 

terreno e ou supressão vegetal, irá gerar a perda de hábitats para a fauna. 

É sabido que indivíduos de diversas espécies podem ocupar hábitats sub ótimos, adjacentes 

aos ambientes de melhor qualidade, quando da ocorrência de eventos de explosão populacional, por 

exemplo. Também é descrito para espécies de pequenos mamíferos o deslocamento para hábitats sub 

ótimos de indivíduos em desvantagem competitiva.  

Potencialmente, a ocupação desse tipo de ambiente pode ocorrer por qualquer indivíduo em 

movimento de dispersão para o estabelecimento de novas áreas de vidas/territórios.  

Além disso, a alteração na cobertura do solo, os aterramentos e a compactação do solo, 

constituem alterações nos hábitats, acarretando efeito direto ou indireto sobre a fauna. 

É importante ressaltar que a seleção das áreas para ampliação de atividades de apoio como o 

Depósito Controlado de Estéril, priorizou áreas sem cobertura vegetal nativa, a fim de reduzir a perda e 
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alteração de hábitats. Porém, devido à rigidez locacional da mineração, não foi possível evitar todas as 

áreas de vegetação nativa, sendo essas, limitadas à área de lavra propriamente dita. 

Assim, a perda e alteração dos hábitats causam prejuízos à fauna, visto que acarretam na 

alteração da estrutura de comunidades e populações de animais silvestres, sendo caracterizado como 

um impacto de efeito Negativo. 

Como o impacto é limitado a Área Diretamente Afetada da Mineração Longa Vida, o impacto é 

considerado como local. 

Ocorre em curto prazo, iniciando logo após a limpeza do terreno e abertura de acessos. Por 

outro lado, sua duração é permanente, pois permanece durante toda a vida útil do empreendimento. A 

perda e alteração dos habitats decorrem diretamente das atividades de ampliação do empreendimento e 

é de ocorrência certa, não havendo dúvidas quanto sua geração. 

Levando em consideração que o impacto deriva de mais de uma ação geradora (abertura e 

cava, vias de acesso, implantação do DCE), o mesmo é classificado como cumulativo. 

É um impacto mitigável, de maneira que se prevê sua redução por meio de critérios de 

planejamento adotados e pelo controle das ações geradoras de impacto. Ressalta-se que o impacto será 

minimizado através da aplicação do Plano de Controle de Tráfego proposto pela Mineração Longa Vida 

(Cap. 13.6). 

Considerando o grau de alteração ambiental provocado, tendo em vista a caracterização 

florística e faunística local, levando em consideração o tamanho da área em que haverá perda de hábitat, 

bem como os impactos já existente, o impacto é classificado como de média magnitude e média 

importância. 

 Aumento do Risco de Acidentes/atropelamento Envolvendo a Fauna Silvestre 

Os impactos relacionados ao possível aumento do risco de atropelamento da fauna são 

considerados durante a ampliação do empreendimento, especialmente, durante o processo de 
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decapeamento, destoca e movimentação de equipamentos em áreas que foram alvo de supressão 

vegetal recente. 

Durante a fase de implantação do empreendimento, o aumento na circulação de veículos devido 

às atividades relacionadas à obra, aumentará o risco de atropelamento de espécimes da fauna. Isto 

ocorre porque a movimentação de pessoas e máquinas e a poluição sonora resultante destas atividades 

alteram o comportamento da fauna, modificando os seus padrões de deslocamento, e com isso, 

aumentando o risco de atropelamento.  

Este impacto é mais expressivo para as espécies de pequeno e médio porte e que possuem 

baixa capacidade de locomoção e hábitos fossoriais ou semifossoriais, cujas intervenções atinjam 

diretamente sua área de vida, embora possa atingir também, algumas espécies de maior mobilidade e 

maior área de vida, visto que o aumento da frequência de deslocamento promove uma maior exposição 

ao atropelamento. 

O aumento do risco de acidentes com a fauna é prejudicial ao meio ambiente, no sentido de 

reduz o número de indivíduos das populações naturais, portanto é classificado como um impacto de efeito 

Negativo. 

Este impacto ocorre em curto prazo, iniciando com a limpeza dos terrenos e abertura de 

acessos. Possui duração temporária, até o final da fase de implantação do empreendimento. 

Decorre diretamente das atividades de implantação do empreendimento e é de ocorrência 

provável. Como é esperado que o aumento do risco de acidente com a fauna irá cessar juntamente com 

suas ações geradoras, este impacto é classificado como reversível. 

Levando em consideração que o impacto deriva de mais de uma ação geradora, o mesmo é 

classificado como cumulativo. Por outro lado, não é classificado como sinérgico, pois não interfere nem 

mesmo potencializa o efeito ambiental dos demais impactos sobre a fauna. 

É mitigável, por meio da implantação de medidas específicas voltadas à proteção da fauna, que 

podem incluir a conscientização dos trabalhadores e a sinalização nas vias de acessos e frentes de 

serviços. 
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Considerando o potencial de alteração ambiental provocado, listado acima, o impacto é 

classificado como de média magnitude. 

 Impactos Durante a Supressão Vegetal 

Durante as atividades de supressão da vegetação e terraplenagem, os acidentes com a fauna 

podem ocorrer em função da ação de foices, motosserras sobre a vegetação, bem como pela raspagem 

do solo superficial e destoca. Estes acidentes podem acarretar injúria ou morte de espécimes, em 

especial daquelas espécies com baixa mobilidade, tais como répteis e anfíbios. 

A derrubada de árvores pode ser um outro fator impactante para a fauna silvestre, uma vez que 

a queda das árvores em si, possui um potencial para ferir ou mesmo causar a morte dos animais. 

Tal impacto será mitigado por meio da apresentação de um plano de regate e afugentamento 

da fauna adequado à realidade do empreendimento. 

 Impacto Sobre a Biota Aquática 

Tendo em vista que a Mineração Longa Vida não interferirá diretamente em cursos hídricos, não 

estão previstos impactos diretos sobre a biota aquática. No entanto, devido à inevitável exposição do solo 

causada por empreendimentos minerários, pode haver impactos indiretos em cursos hídricos, uma vez 

que existe a possibilidade de carreamento das partículas menores de solo para os cursos hídricos através 

de escoamento superficial. 

Tal carreamento, pode elevar o nível de sólidos suspensos em cursos hídricos em períodos de 

elevada precipitação, impactando assim os córregos existentes na região, responsáveis pelo recebimento 

das cargas hídricas advindas da precipitação pluviométrica. 

Tal impacto é mitigado pela instalação de um sistema de drenagem eficiente e bacias de 

decantação para águas pluviais. 
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12.10 Impactos Sobre Unidades de Conservação  

A Lei nº 9985 de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e IV da 

Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e dá outras 

providências, define unidade de conservação por meio do seu art. 2, inciso I, como: espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

Com base no art. 7 da referida Lei, divide-se as Unidades de Conservação (UC) em dois grupos 

distintos, sendo o primeiro, estabelecido pelo art. 8, abrangendo as Unidade de Proteção Integral, que se 

subdividem em estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de 

vida silvestre. 

O segundo grupo é fixado pelo art. 14, contemplando as Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável. Tal grupo é representado pelas seguintes categorias: área de proteção ambiental, área de 

relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de 

desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. 

Cada tipo de Unidade de Conservação possui características próprias e níveis de prioridade 

para conservação ou integridade fixados em observância às características físicas e biológicas de cada 

UC. 

Para as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, as atividades permitidas no âmbito das 

UCs são regulamentadas de acordo com o Plano de Manejo da Unidade de Conservação, variam de 

acordo com a legislação que rege cada unidade, assim como as características específicas da localidade, 

biota e edáficas. 

  Avaliação da Interferência da Mineração Longa Vida em Unidades de Conservação  

Dados disponibilizados pelo Sistema Ambiental Paulista apontam que o empreendimento a ser 

licenciado dista cerca de 16 km da UC mais próxima a ele. Trata-se de uma unidade de proteção integral, 

denominada Estação Ecológica de Itapeva, dimensionada em 106,77 ha. A referida UC, situa-se no 

Página: 634



  

 

 

   

  

Página 546 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

município de Itapeva/SP e foi estabelecida a partir do Decreto nº 23.791 de 13 de agosto de 1985, tendo 

como coordenada média (SIRGAS2000): 24°4’44,77” S / 49°4’32,28” O. 

De acordo com o art. 9 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Estação Ecológica 

tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. O mesmo artigo, 

faz as seguintes afirmações através de seus parágrafos e incisos: 

§ 1º A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  
§ 2º É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o 
que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.  
§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem 
como àquelas previstas em regulamento.  
§ 4º Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: 
I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; II - manejo de espécies 
com o fim de preservar a diversidade biológica; III - coleta de componentes dos ecossistemas 
com finalidades científicas; 

Para fins de proteção da integridade das Unidades de Conservação, define-se ainda, de acordo 

com o art. 2, inciso XVII do SNUC, a existência de zona de amortecimento, compreendidas como o 

entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

Segundo o art. 25 do SNUC, com exceção das Áreas de Preservação Permanente (APA) e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), todas as UCs devem possuir zona de amortecimento 

delimitada e, quando conveniente, corredores ecológicos estabelecidos. 

É papel do órgão administrador da UC, definir normas específicas regulamentando a ocupação 

do solo e uso dos recursos naturais nas zonas de amortecimento. A abrangência da zona de 

amortecimento da UC deverá ser definida no ato da criação da UC, ou ainda, posteriormente a este. 

Conforme disposto na SMA 200/2018, bem como o Plano de manejo aprovado pelo Instituto 

Florestal, para a delimitação da Zona de Amortecimento da Estação Ecológica de Itapeva, foram 

observados os critérios técnicos e as diretrizes estabelecidas pela Resolução SMA Nº 33, de 03 de maio 

de 2013. Valeu-se também, dos critérios para a inclusão, exclusão e ajuste de áreas da zona de 
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amortecimento definidos por Galante et al. (2002). O Mapa da Zona de Amortecimento, assim como a 

distância entre o limite entre este e o empreendimento, é apresentado na figura 192. 

 

Figura 192 - Planta de localização, demonstrando a distância da UC mais próxima ao 
empreendimento em questão 
Fonte: Chiavini e Santos (2019). 

De acordo com as Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 428/2010 

e 473/2015, empreendimentos de considerável impacto ambiental a serem licenciados em áreas 

próximas a Unidades de Conservação que não possuem zonas de amortecimento especificadas, deverão 

solicitar prévia alteração dos órgãos gestores da UC caso o empreendimento se situe dentro do limite de 

3 (três) mil metros dos limites da Unidade de Conservação. 

Mediante o exposto, tendo como base a legislação vigente, assim como dados oficiais do 

Sistema Ambiental Paulista, por meio do sistema de Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do 

Estado de São Paulo (IDEA-SP), também denominado DATAGEO, pode-se inferir que a Mineração Longa 

Vida não interferirá em Unidades de Conservação federais, estaduais ou municipais, levando em conta 

as UCs de proteção integral, assim como de uso sustentável, e ainda, por distar-se a aproximadamente 
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16 km, em linha reta, da Estação Ecológica de Itapeva, as atividades da Mineração Longa Vida não estão 

inseridas na zona de amortecimento da Unidade de Conservação.  

12.11 Desencadeamento de Processos de Dinâmica Superficial 

De acordo com Araújo et al., (2005), a forma mais comum de processos de dinâmica superficial 

é a erosão, a qual pode ser definida pela perda da camada superficial do solo pela ação da água e/ou 

vento; já a forma mais extrema de erosão é a deformação do terreno (ARAÚJO et al., 2005). 

O escoamento superficial de água carrega a camada superior do solo, favorecendo a formação 

de ravinas e voçorocas, que estimulam a destruição das margens dos rios, promovem deslizamentos de 

terra e assoreamentos dos cursos hídricos (ARAÚJO et al., 2005). 

Segundo Araújo et al., (2005) os riscos de erosão dependem tanto das condições naturais, 

quanto dos modelos do uso da terra. Áreas montanhosas e elevadas estão sujeitas à degradação e 

desgaste pelos processos similares de erosão superficial, subsuperficial e movimento de massa 

(ARAÚJO et al., 2005).  

De forma a controlar ou evitar esse desgaste da superfície da terra, primeiro é necessário 

entender a relação da erosão superficial com a movimentação de massa e os fatores que o controlam 

(ARAÚJO et al., 2005). 

A erosão superficial envolve o destacamento e transporte de partículas individuais, enquanto o 

movimento de massa envolve a movimentação de massas relativamente grandes e/ou rochas, ao longo 

de planos de cisalhamentos importantes (ARAÚJO et al., 2005). 

Com base nas informações supracitadas, sobre os diferentes processos acerca da suscetibilidade 

do terreno, o estudo proposto neste capítulo, visa responder o Item 11.11 do Parecer técnico n° 474/17: 

“Analisar a suscetibilidade do terreno aos processos de dinâmica superficial como erosão, 

escorregamentos, instabilidade de encostas, assoreamento, inundação, etc., na área do empreendimento 

e avaliar os impactos causados no solo pelas atividades relacionadas a extração mineral”. 

Página: 637



  

 

 

   

  

Página 549 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 Suscetibilidade do Terreno aos Processos de Dinâmica Superficial 

Os processos erosivos, ocorrem, em pequena escala, em praticamente toda a área do 

empreendimento. Ocorrem de forma mais acentuada nas pilhas de minério, principalmente na pilha de 

pó de pedra, área de bota-fora e nos taludes em solo formados a partir de decapeamento da jazida. 

Para uma análise mais criteriosa a respeito da suscetibilidade do terreno aos processos de 

dinâmica superficial, as áreas serão setorizadas e hierarquizadas em quatro graus de risco (baixo, 

moderado, alto e muito alto) de acordo com processos relacionados a escorregamentos de encostas e 

inundações, com base na metodologia do Ministério das Cidades. A setorização de riscos geológicos tem 

por finalidade a identificação, delimitação e a caracterização de áreas ou setores que podem apresentar 

maior suscetibilidade. 

Nas áreas classificadas como de risco alto deverão ser concentrados os estudos geotécnicos 

visando a viabilidade de intervenções estruturais, que incluem obras de estabilização e contenção de 

encostas, ou mesmo o monitoramento, avaliando as intervenções mais adequadas à erradicação das 

situações de risco, caso haja a necessidade. 

O “start” inicial do estudo está em levantar os dados bibliográficos, mais precisamente no que 

diz respeito à consulta de trabalhos anteriores, legislação e normas técnicas.  

  Estudos geotécnicos locados na ADA 

Após análises acerca da caracterização do solo na área diretamente afetada, pode-se 

considerar que o Filito possui características de favorabilidade, uma vez que confere ao material um 

caráter inerte, promovendo estabilidade no que diz respeito à baixa suscetibilidade com relação à 

temperatura, umidade, densidade, empuxo, peso e retração. 

No que concerne a textura do solo da ADA, mais especificamente sobre às proporções relativas 

das partículas de areia, silte e argila, e com base nas práticas do uso do solo, esse pode ser classificado 

como solo médio, ou seja, são solos que apresentam certo equilíbrio entre os teores de areia, silte e 

argila. Normalmente, apresentam boa drenagem, boa capacidade de retenção de água e índice médio 

de erodibilidade.   
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Após a análise de sondagem SPT, foi constatado que as frações silte e areia se apresentam em 

quantidade aproximadamente equivalente, tal heterogeneidade composicional, somada à textura e 

estrutura da rocha sedimentar paleozóica que apresenta características de baixa coesão, contribuem 

para aceleração de sua fragilização, alterando-a e influenciando de maneira direta na gênese do solo e 

na sua suscetibilidade ante a agentes erosivos.  

A heterogeneidade das condições observadas, mais precisamente na área destinada ao DCE, 

sendo composta por material mais friável, consequentemente, mais suscetível à processos erosivos, há 

que se considerar um risco maior de ocorrer movimentação gravitacional de massa, podendo incorrer em 

acidentes ambientais e, em casos mais graves, danos ao patrimônio e pessoas envolvidas direta e 

indiretamente nas atividades. 

Tendo em vista a abrangência de material alóctone (estéril) ocupando área considerável na 

região do DCE, recomenda-se a aplicação de métodos de terraplenagem, visando compactar, 

redimensionar e instalar estruturas devidamente dimensionadas que auxiliem no fluxo aquoso superficial, 

minimizando o risco de surgimento de feições erosivas incorrendo em processos de assoreamento e 

sedimentação em corpos aquosos superficiais. 

Todas as informações demonstram que o solo apresenta um alto potencial erosivo, demandando 

da necessidade de técnicas de contenção, mais precisamente no que diz respeito à necessidade de 

realização de procedimentos de nivelamento, direcionamento de fluxo e contenção da erosão, os quais 

servem para promover segurança geotécnica à carga, como o que se espera com a inserção de material 

estéril. 

A contextualização da referida proposta vem em consonância com trabalhos envolvendo lavra 

e, portanto, estruturas geotécnicas como barragens, pilhas de estéril, taludes de cava, etc., são partes 

integrantes do processo produtivo de uma mina.  

Funções como a disposição e contenção segura de rejeitos de mineração, a contenção de 

sedimentos gerados em áreas operacionais ou áreas de grandes aterros (pilhas de estéril), a 

armazenagem de água para captação e o balanço hídrico regional da mina, a estabilidade dos taludes 
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das cavas de mineração e a contenção de encostas nas diversas plataformas de infraestrutura de uma 

mina, são essenciais para viabilização de um projeto minerário. 

Em suma, a importância no desenvolvimento de cada etapa de investigação, implantação, 

monitoramento e operação deve ser reconhecida, e logo, estas diversas etapas devem ser exercidas por 

equipes de profissionais especializados em cada área de atuação. 

  Impactos Causados no Solo Pelas Atividades Relacionadas a Extração Mineral 

Os impactos provenientes da deterioração química no solo, consistem principalmente na perda 

de nutrientes e na salinização ou a concentração de sais na camada superior do solo, que ocorre 

provavelmente pelo manejo mal realizado da irrigação e/ou drenagem (ARAÚJO et al., 2005). 

Os principais impactos provenientes da deterioração física do terreno é a compactação do solo, 

resultante do uso de máquinas pesadas em solos instáveis ou do pisoteio do gado, selamento e 

encrostamento (ARAÚJO et al., 2005).  Por dificultar a infiltração da água, a compactação do solo causa 

um maior escoamento superficial e, consequentemente, erosão hídrica (ARAÚJO et al., 2005). Outro fator 

é a elevação do lençol freático até a zona radicular das plantas, causada pela entrada excessiva de água 

em elevação a capacidade de drenagem (ARAÚJO et al., 2005). E por último, pode ocorrer o 

rebaixamento da superfície da terra dos solos orgânicos, que também pode ser causada pela drenagem 

(ARAÚJO et al., 2005). 

12.12 Alteração no Fluxo das Águas Subterrâneas 

A ampliação da lavra pertencente à Mineração Longa Vida não prevê alteração em curso hídrico 

superficial ou mesmo rebaixamento de lençol, dessa maneira, não haverá alteração no fluxo de águas 

subterrâneas decorrentes da atividade do empreendimento.  

12.13 Impacto no Patrimônio Espeleológico e Paleontológico 

A região onde será realizada a ampliação da Mineração Longa Vida, representada 

geologicamente pelo Grupo Itaiacoca por meio nas Unidades Carbonática e Terrígena, é composta 

Página: 640



  

 

 

   

  

Página 552 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

majoritariamente por filito, o que segundo o CECAV - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas, representa uma área detentora de um potencial médio para o desenvolvimento de cavidades 

subterrâneas. Contudo, o resultado dos levantamentos realizados in loco não corrobora este fato, pois 

não foi encontrada nenhuma cavidade durante os trabalhos de prospecção. 

Durante os trabalhos de prospecção paleontológica e espeleológica, observou-se uma escassez 

de afloramentos rochosos. As poucas ocorrências, não são consideradas como significativas. O trabalho 

revelou ainda, a presença de um córrego, vegetação nativa em estágio inicial e médio de regeneração, 

florestas plantadas e solos bem desenvolvidos. Tais características, associadas a uma intervenção 

antrópica já ocorrida, corroboram para a escassez de cavidades subterrâneas e a inexistência de sítios 

paleontológicos. 

Mesmo se considerada a Área de Influência Indireta, poucas foram as cavidades cadastradas 

tanto no CECAV quanto no CNC (Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil) e nenhuma delas pode ser 

considerada como relevante do ponto de vista espeleológico. 

Com base nos levantamentos de campo junto à população, percebeu-se que não há o 

conhecimento de nenhuma área considerada como relevante para existência de cavidades naturais ou 

mesmo de existência de possíveis sítios paleontológicos. 

Mediante o exposto, e com base no tamanho da área que sofrerá intervenção, nos 

caminhamentos realizados nos dias 14 e 18 de maio de 2018 e nos atributos físicos da região, é possível 

concluir que na área onde será implantada a jazida de filito pertencente à Mineração Longa Vida, não 

ocorre cavidades ou mesmo sítios paleontológicos visíveis a nível do solo. 

Dessa maneira, pode-se inferir que a ampliação da mina de filito pertencente à Mineração Longa 

Vida não impactará em prováveis áreas de ocorrência de cavidades subterrâneas ou sítios 

paleontológicos. 
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12.14 Impacto Sobre a Qualidade e Disponibilidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

A ampliação da lavra pertencente à Mineração Longa Vida não prevê alteração em curso hídrico 

superficial ou mesmo rebaixamento de lençol, dessa maneira, não haverá alteração no fluxo ou 

disponibilidade de águas subterrâneas ou superficiais, decorrentes da atividade do empreendimento. 

12.15 Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

O artigo primeiro da Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986, define impacto 

ambiental como as interferências antrópicas com potencial de alterar o meio: 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam: 
I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - As atividades sociais e econômicas;  
III - A biota;  
IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - A qualidade dos recursos ambientais. 

A Decisão de Diretoria da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo nº 217 de 

06 de agosto de 2014, esclarece que a AIA – Avaliação e Impacto Ambiental é uma importante ferramenta 

utilizada na antecipação e prevenção de efeitos negativos da implantação e operação de um 

empreendimento ou atividade.  

A referida Decisão de Diretoria afirma ainda que, entre os instrumentos previstos na Lei 6.938 

de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação, e dá outras providências, a AIA é uma das ferramentas mais bem-sucedidas 

e disseminada na gestão ambiental brasileira. 

Segundo a CETESB (2014), AIA é uma avaliação prévia dos impactos de um projeto, visando 

evitar ou prevenir a ocorrência de efeitos indesejáveis ao meio ambiente devido à sua implantação. 

Tendo em vista as medidas de controle de resíduos adotadas pela Mineração Longa Vida, pode-

se inferir que os impactos voltados à contaminação do solo e recursos hídricos são devidamente 

mitigados pelos sistemas de gerenciamento da mineradora. 
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Ressalta-se que o empreendimento não possui histórico de contaminação causada pela má 

administração de seus resíduos. 

12.16 Intervenção em Possíveis Áreas Contaminadas 

Para a ampliação do empreendimento Mineração Longa Vida, não está prevista a intervenção 

em áreas contaminadas, tendo em vista que as atividades potencialmente contaminantes, identificadas 

no capitulo 9.9, destinado a avaliação de possíveis áreas contaminadas, não revelaram nenhuma efetiva 

contaminação na Área Diretamente Afetada, bem como as áreas contíguas. 

Sendo assim, a área geográfica destinada a ampliação da lavra e demais estruturas de apoio, 

não possuem potencial para interferir em áreas contaminadas. 

12.17 Alteração na Qualidade do Ar e Geração de Ruídos e Vibrações 

  Alteração da Qualidade do Ar 

Para a avaliação da qualidade do ar foram realizadas medições em três pontos localizados no 

entorno da mina de filito da Mineração Longa Vida LTDA por meio de amostragens da concentração de 

material particulado em suspensão.  

As medições foram realizadas durante o período de três dias, em condições de plena operação 

do empreendimento, seguindo a metodologia definida pela ABNT NBR 9.547:1997. 

As análises das amostras coletadas para verificação da qualidade do ar, foram feitas de acordo 

com os parâmetros fixados pela CONAMA 491/18.  

De maneira geral, considerando os resultados apresentados, verifica-se uma boa qualidade do 

ar em todos os pontos de amostragem, de maneira que nenhum deles atingiu valores que superam os 

limites estabelecidos pela legislação vigente, não havendo, portanto, alterações significativas na 

qualidade do ar devido a operação do empreendimento.  
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  Geração de Ruídos  

Considera-se como fontes fixas para geração de ruídos, o desmonte mecânico que ocorre no 

interior da cava, o sistema de beneficiamento por meio de britagem e o carregamento do material. Tais 

fontes são definidas como fixas devido a sua característica de emissão diária e constante durante a 

operação do empreendimento. 

O monitoramento dos níveis de ruído foi realizado nos dias 28/03, 29/03 e 01/04 de 2019 em 

oito pontos, conforme o planejamento. As medições foram realizadas no período diurno e noturno e 

tiveram uma duração de 15 (quinze) minutos, obtendo-se então, o nível médio de ruído (LAeq). 

Os resultados foram avaliados de acordo com a Norma ABNT NBR 10.151:2000, que estabelece 

os níveis máximos e critérios de avaliação de ruídos para ambientes externos. 

Com base nos monitoramentos realizados, verifica-se que, excetuando as medições noturnas 

realizadas no ponto P04, nenhuma das avaliações de ruídos revelou valores acima do que preconiza a 

legislação vigente. Ressalta-se que as medições diurnas (período de operação do empreendimento), não 

apresentaram níveis de ruídos excedente em nenhum dos pontos. 

De maneira geral, considerando os resultados apresentados durante as medições, considera-se 

que as atividades da Mineração Longa Vida não gerem ruídos acima dos valores dispostos pela legislação 

vigente, visto que sua operação encerra às 17h, e as medições que apresentaram ruídos excedentes 

ocorreram após o encerramento de suas atividades, portanto, pode se afirmar que a geração de ruídos 

excessivos no período noturno não se refere à operação do empreendimento e sim de instalações 

industriais vizinhas. 

  Geração de Vibração 

Considera-se como fontes fixas para geração de vibração, o desmonte mecânico que ocorre no 

interior da cava e o sistema de beneficiamento por meio de britagem. Tais fontes são definidas como fixas 

devido a sua característica de emissão diária e constante durante a operação do empreendimento 
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De maneira geral, considerou-se de que as fontes fixas geradoras de vibração não causam 

impactos a comunidade vizinha, bem como aos equipamentos comunitários de interesse público, visto 

que as atividades geradoras de vibração ocorrem a mais de 100m dessas estruturas e que as estruturas 

situadas a menos de 100 metros de distância pertencem a uma indústria vizinha, não sendo considerada 

uma RPC por esta produzir sua própria vibração, impossibilitando, portanto a medição dos impactos 

causados pelas atividades do empreendimento da Mineração Longa Vida. 

  Velocidade Resultante e Vibração da Partícula  

A avaliação da velocidade resultante e vibração da partícula foi realizada por meio de 

sismografia, para tal foram estabelecidos três pontos de medições, sendo estes locados nas regiões de 

maior impacto a comunidade vizinha, visto a proximidade da mesma. Na data das medições (04 de abril 

de 2019), se realizou três detonações.  

Para as medições utilizou-se três equipamentos sismográficos, sendo os valores de disparos 

calibrados conforme as peculiaridades de cada ponto de medição. 

Dos três pontos de medições somente o ponto 02 obteve resultados acima dos valores definidos 

pela legislação vigente, este ponto é caracterizado como uma área predominantemente industrial e o 

mais próximo dos desmontes, porém pode-se inferir que tais valores podem ter sofrido interferência da 

produção industrial de empreendimentos vizinhos. 

De acordo com o Relatório Técnico apresentado pelo engenheiro de minas Aureo Yogi, 

responsável pelas medições, o mesmo ponto onde se obteve os valores de medições durante as 

detonações, atingiu um valor de VR de 7,874 mm/s. O registro foi feito em um período onde não houve 

detonação na Mineração Longa Vida. 

De acordo com o Relatório de Monitoramento de Vibração e Sobrepressão Acústica, tal valor se 

deve à operação de moinhos de martelo e ensacadeiras automatizadas, pertencentes a um 

empreendimento vizinho à Mineração Longa Vida. 

Com base nos resultados apresentados pelo relatório de Monitoramento de Vibração e 

Sobrepressão Acústica, pode-se inferir que, embora alguns pontos tenham apresentado valores acima 
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do disposto na Norma Técnica CETESB D7.013, os impactos limitaram-se à área do empreendimento 

sem comprometer as áreas de segurança do empreendimento.  

Vale ressaltar que, no ponto mais sensível do monitoramento, junto à Escola Municipal Profª 

Heidi Braatz Antunes de Moura, que concentra o maior número de pessoas (crianças) por longo período 

de tempo, os sismógrafos quase não foram capazes de captar os desmontes. Ou seja, os resultados 

ficaram muito próximos das atividades cotidianas da escola. 

Por fim, o relatório emitido pelo engenheiro de minas Aureo Yogi, conclui que os impactos 

gerados pelo desmonte de rocha com uso de explosivo pela Mineração Longa Vida, encontram-se em 

níveis aceitáveis, sem causar danos ao entorno do empreendimento, apresentando um nível de incômodo 

aceitável durante as medições. 

  Levantamento de Receptores  

Conforme levantamento realizado os principais receptores é a população residente nos bairros 

Longa Vida I, Longa Vida II e CDHU, porém estas não foram considerado receptores potencialmente 

críticos, visto a distância dos mesmos as operações do empreendimento minerário.  

As medidas mitigadoras são apresentadas no capítulo 13 Programas Ambientais e Medidas 

Mitigadoras.  
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 PROGRAMAS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

13.1 Implantação e/ou Manutenção de Cortina Arbórea 

De acordo com Coutinho (2013) a presença de uma cortina arbórea é de fundamental 

importância para retenção de particulados em forma de poeira e atenuação de impactos ligados à 

emissão de ruídos e vibrações. O autor ainda informa que a cortina arbórea desempenha um significativo 

papel no controle da temperatura, uma vez que a vegetação que a compõe, absorve a radiação 

ultravioleta e atenua o processo de aquecimento, colaborando positivamente para o controle da 

temperatura do microclima local. 

Dessa maneira, será verificada a aplicabilidade de manutenção da cortina arbórea já existente, 

de maneira que a mesma será enriquecida conforme necessidade de amplificação da medida de 

mitigação do impacto visual. 

De acordo com Menezes (2009) o impacto visual pode ser mitigado com a implantação de 

vegetação de médio a grande porte, disposta de maneira linear. 

Segundo o autor, as principais disposições vegetais utilizadas para minimização do impacto 

visual são: a cerca-viva e a cortina vegetal. 

Na associação vegetal denominada cerca-viva, prevalece à linearidade de médio a grande porte. 

A agregação vegetal, tende a fechar ou dividir ambientes, podendo a barreira ser apenas visual ou 

também física. No caso das cercas-vivas, podemos ter uma associação ou não com alto grau de 

processamento (podas), o que estimula o crescimento de novos brotos e folhas, maximizando a eficiência 

da barreira (MENEZES, 2009). 

Dentre os arbustos para cercas vivas estão às plantas lenhosas e semilenhosas que permitem 

podas periódicas e até mesmo trabalhos topiários, são excelentes para a formação de cercas vivas, e 

protegem contra ruídos e poluição (MENEZES, 2009). 
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As cortinas vegetais, por sua vez, possuem objetivo e estrutura similares às cercas vivas, 

diferindo-se, especialmente quanto ao porte da vegetação a ser cultivada. Segundo Menezes (2009), as 

cortinas vegetais são formadas por espécies arbóreas com tamanhos superiores a três metros de altura. 

Sendo assim, para maximização da eficiência das barreiras vegetais, sugere-se que o 

barreiramento utilize ambas as técnicas mencionadas, sendo a cortina vegetal responsável pelas 

abarreiras visuais em um estrato mais elevado e a cerca a um nível mais baixo. 

Nessa perspectiva, se propõe a implantação das barreiras vegetais contento uma fileira de 

espécies arbustiva de médio porte (Sanção-do-campo), que irão compor a cerca-viva. A vegetação 

contará com o plantio de um indivíduo a cada dois metros, conforme o esquema presente na figura 193. 

Complementarmente, distando três metros da linha de plantio da carca-viva, será implantada a 

cortina arbórea contendo árvores de maior porte (Eucalipto). A cortina verde contará com o plantio de um 

espécime a cada dois metros, em linha reta, seguindo a mesma metodologia mencionada para a cerca-

viva. A distância entre as duas linhas de vegetação será de três metros, conforme disposto na imagem a 

seguir:  
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Figura 193 - Esquema de plantio - vista superior 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

Ressalta-se que o empreendimento já possui grande parte da sua cortina vegetal estabelecida 

com a utilização de eucalipto, sendo assim, espécie e as estruturas já existentes serão mantidas, cabendo 

apenas um enriquecimento. 

Quanto à escolha do sanção-do-campo como espécie arbustiva semilenhosa, essa se deu 

devido ao seu rápido desenvolvimento e eficiência na mitigação do impacto visual, uma vez que a espécie 

proporciona um bom barreiramento visual. 

De uma perspectiva lateral, assim como a partir de uma vista frontal, se pode perceber que as 

barreiras paisagísticas desempenham com primazia seu papel de mitigação do impacto visual, conforme 

pode ser observado nas ilustrações que se seguem: 
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Figura 194 - Esquema de plantio - vista lateral 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 
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Figura 195 - Esquema de plantio - vista frontal 
Fonte: Chiavini & Santos (2018) 

Ressalta-se que o plantio de cinturão vede e cerca viva no topo do talude, assim como a 

cobertura por gramíneas, se configura como uma medida voltada à promoção de estabilidade do talude, 

uma vez que cada espécie vegetal possui um determinado tipo de raiz, que de acordo com suas 

características, confere ao solo maior ou menor resistência ao cisalhamento. 

Barros e Paulino (2006) destacam a existência de dois tipos básicos de raízes: pivotantes e 

fasciculadas. As pivotantes possuem uma raiz principal, geralmente maior que as demais, que penetra 

verticalmente no solo. Da raiz principal derivam-se, lateralmente, outras raízes. Já as raízes fasciculadas 

são constituídas de um conjunto de raízes finas originadas de um único ponto, como mostra a figura 196. 
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Figura 196 - Raízes pivotante e fasciculada 
Fonte: Barros e Paulino (2016) 

Algumas raízes pivotantes atuam promovendo o ancoramento de grandes massas de solo. Isto 

pode ser verificado com mais frequência em solos residuais, onde há diferenças significativas da 

resistência ao cisalhamento ao longo da profundidade. Ocorre uma transferência de tensões de 

cisalhamento do solo para as raízes, proporcionando redução na erodibilidade do solo e um aumento na 

estabilidade do talude ou encosta (COELHO,2005) 

Outros efeitos causados pelo sistema radicular da vegetação são aumento da infiltração e 

consequente redução do escoamento superficial; e o aumento da coesão entre as partículas. Em solos 

arenosos, onde essa coesão é baixa, a vegetação pode aumentar significativamente a resistência a 

deslizamentos superficiais ou às movimentações por cisalhamento. Uma pequena variação na coesão 

radicular pode influenciar substancialmente o coeficiente de segurança dos taludes (COELHO, 2005). 

Com base nos estudos de percepção e levantamentos primários em campo, junto à população 

de entorno do empreendimento, pode-se inferir que a Mineração Longa Vida não causa significativo dano 

visual devido ao seu processo produtivo, sendo os questionamentos da comunidade de entorno, voltados 

a uma medida mitigadora do próprio impacto visual, necessária para minimizar os impactos decorrentes 

da operação do empreendimento, como movimentação de maquinário, o processo de extração e os 

procedimentos de estocagem e escoamento de produto. 
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No entanto, a medida mitigadora já existente é fundamental para garantir a eficiência da 

mitigação do impacto visual, emissão de particulados, produção de ruídos, vibrações e, ainda, 

proporcionando maior estabilidade do solo no entorno da mineradora. 

13.2 Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar, Ruídos e Vibrações 

A Mineração Longa Vida considera que no desenvolvimento de suas atividades, a mitigação de 

impactos, o bem-estar da população e da fauna circunvizinha, é essencial para se garantir a qualidade 

ambiental do empreendimento. Dessa forma, torna-se imprescindível a criação de um Programa de 

Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar, Ruídos e Vibrações, destinado ao controle dos principais 

impactos potenciais que o empreendimento pode causar nas populações circunvizinhas. 

O presente programa tem por finalidade o monitoramento da qualidade do ar, ruídos e vibrações 

em decorrência das atividades de expansão da lavra de filito, situada no Sítio Olho D’água, municípios 

de Nova Campina - SP, pertencente à Mineração Longa Vida. 

O controle será realizado em etapas, sendo elas: 

1. Mensurar as emissões de ruídos, particulados e quantidade de vibração na área do 

empreendimento e seu entorno, seguido a legislação e/ou Normas específicas da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

2. Avaliar a adequação dos níveis de ruídos, vibração e emissão de particulados para com a 

legislação vigente; 

3. Propor medidas para mitigação dos impactos em decorrência das emissões; 

4. Monitorar periodicamente a qualidade do ar, níveis de poluição sonora e de vibração em 

decorrência das atividades do empreendimento. 

 Qualidade do Ar 

O monitoramento da qualidade do ar será realizado através de amostragens da concentração 

de material particulado em suspensão, em pontos localizados no entorno da mina de filito da Mineração. 
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Para a coleta de particulados totais em suspensão, serão utilizados amostradores de grande 

volume (Hi-Vols), de acordo com procedimento regido pela Norma ABNT NBR 9.547:1997 Material 

Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da concentração total pelo método do 

amostrador de grande volume. 

Nesse método, o ar é succionado durante um período de 24 h através de um filtro, geralmente 

de fibra de vidro ou outro material relativamente inerte, não higroscópico e que apresente baixa 

resistência à passagem do ar. A vazão de ar succionado (2000 m³/dia) se mantém dentro de uma faixa 

que varia de 1,13 m³/min (filtro altamente carregado) a 1,70 m³/min (filtro limpo). 

O cálculo da massa de material particulado coletado foi determinado através da técnica da 

gravimetria, onde o dispositivo indicador de fluxo de ar é calibrado utilizando-se um calibrador padrão de 

vazão (CPV). As dimensões do orifício de entrada do amostrador (porta filtro) medem cerca de 25 cm x 

30 cm. As dimensões do filtro são de 20,3 cm x 25,4 cm. O filtro é pesado antes e depois da amostragem 

em balança analítica a fim de se determinar o ganho em massa. Antes de cada pesagem, o filtro é pré-

condicionado em um dessecador por pelo menos 24 h para retirar a umidade. O volume de ar amostrado 

corrigido para condições-padrão (25 ºC e 760 mmHg), é determinado a partir da vazão medida e do tempo 

de amostragem. 

A concentração das PTS (Partículas Totais em Suspensão) no ar ambiente é calculada dividindo-

se a massa das partículas coletadas pelo volume de ar amostrado, corrigido para condições-padrão, e é 

expressa em microgramas por metro cúbico (g/m³). O método se aplica para medições de 

concentrações em massa de PTS, com níveis acima da faixa de 1-5 g/m³ e para partículas que 

apresentam em sua maioria uma granulometria de até 100 m, dependendo da velocidade e direção dos 

ventos. 

Sendo assim, seguindo a metodologia utilizada nos levantamentos do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), serão fixados três pontos de monitoramento da qualidade do ar com instalação de Hi-

Vols. Os pontos escolhidos para monitoramento da qualidade do ar são detalhados na tabela abaixo: 
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Tabela: 38 – Pontos de monitoramento da qualidade do ar. 

Descrição dos pontos de monitoramento da qualidade do ar 

Ponto 
Coordenadas UTM SIRGAS2000 22S 

E N 

P01 713.693,26 7.331.013,26 

P07 713.664,09 7.330.401,90 

P08 713.281,03 7.330.270,86 

Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Os pontos de monitoramento podem ser visualizados no mapa apresentado no anexo VI. 

As medições da qualidade do ar serão realizadas semestralmente em períodos de plena 

operação do empreendimento, seguindo a metodologia definida pela ABNT NBR 9.547:1997. 

A RESOLUÇÃO CONAMA n° 003 de 28 de junho de 1990 estabelece os Padrões Nacionais de 

Qualidade do Ar para o material particulado em suspensão, tanto para curtos períodos de exposição 

(médias de 24h), como para períodos longos (médias anuais). Nesta resolução estão estabelecidos 

dois tipos de padrões de qualidade do ar: os primários e os secundários, que serão seguidos para 

avaliação dos resultados. 

São padrões primários de qualidade do ar, as concentrações de poluentes que, ultrapassadas 

poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis de 

concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. 

São padrões secundários de qualidade do ar, as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo 

das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano 

à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis 

desejados de concentrações de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de longo prazo. 

As análises das amostras coletadas para verificação da qualidade do ar, serão feitas de acordo 

com os parâmetros fixados pela CONAMA 03/90. Sempre que houver inconformidade nas amostras, 

deverão ser avaliadas as causas das emissões de particulados acima dos padrões definidos por lei, e as 
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devidas adequações nos processos operacionais da empresa deverão ser realizadas. Se necessário, 

novas medidas voltada à mitigação dos impactos devem ser estabelecidas. 

Com a finalidade de mitigar o impacto causado em decorrência da emissão de particulados 

durante as atividades a serem executadas no empreendimento, serão adotadas as seguintes medidas: 

1. Implantação e/ou manutenção de cortina arbórea, conforme descrito no capítulo anterior, o que 

reduzirá significativamente a dispersão de particulados para área de entorno. Natureza: 

preventiva / Prazo de permanência da medida: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

2. Exigir, dentro do ambiente de trabalho, o uso de óculos de segurança de maneira a prevenir danos 

à visão dos trabalhadores. Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio 

prazo / Responsabilidade: empreendedor e colaboradores; 

3. Aplicação de técnicas de extração modernas, dimensionando o plano de fogo de maneira 

equilibrada, de modo a prevenir emissões excessivas de particulados. Natureza: preventiva / 

Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

4. Evitar detonações simultâneas. Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio 

prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

5. Controle da velocidade dos veículos, com velocidade limitada. Natureza: preventiva / Prazo de 

permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor.  

Essa medida é controlada segundo as ações previstas no Plano de Controle de Tráfego; 

6. Umectação diária das vias de acesso, vias internas, pátios e área de operação e instalação do 

empreendimento, conforme proposto no Programa de Controle de Tráfego de Veículos. Natureza: 

preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

7. Realização do enlonamento das cargas a fim de evitar o desprendimento de partículas durante o 

transporte de produtos para expedição ao cliente, medida prevista no Programa de Controle de 

Tráfego de Veículos. Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / 

Responsabilidade: empreendedor; 
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8. Manutenção periódica dos veículos e maquinários utilizados na operação do empreendimento, 

medida prevista no Programa de Controle de Tráfego de Veículos. Natureza: preventiva / Prazo 

de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor. 

As atividades de monitoramento e controle de particulados presentes neste plano, serão 

instaladas a partir da obtenção da Licença de Operação, de acordo com o cronograma abaixo: 

Quadro 54 – Cronograma - Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar.  

Atividade Implementação Periodicidade 

Instalação das medidas propostas Após a obtenção da LO - 

Medições Após a obtenção da LO Semestralmente 

Relatório - Semestralmente 

 Fonte: Chiavini & Santos (2018).  

É importante ressaltar que, embora o cronograma acima indique a implementação das medidas 

após a obtenção da LI, por se tratar de uma licença de ampliação para uma empresa que se encontra em 

operação, as medidas acima já se encontram em funcionamento e devidamente regulamentadas por 

licenças de operação vigetes, sendo necessário apenas a continuidade, manutenção ou adaptação 

destas. 

Sempre que houver inconformidade nos níveis de qualidade do ar obtidos, deverão ser avaliadas 

as causas das emissões fora dos padrões definidos por lei e as devidas adequações no plano de fogo ou 

nas atividades operacionais da empresa deverão ser implantadas. Caso necessário, novas medidas 

mitigadoras para os impactos deverão ser definidas. 

 Ruídos 

Para a realização das medições dos níveis de pressão sonora, serão seguidos os procedimentos 

definidos na Norma ABNT NBR 10.151:2000 (Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando 

o conforto da comunidade). 
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Para caracterizar o ruído de um determinado ambiente submetido a diferentes níveis de ruído, 

com variação de forma aleatória no tempo, determina-se o nível de ruído equivalente, Leq. Este valor é 

fornecido pelo próprio medidor como uma média de todo o período de medição. 

Com a finalidade de avaliar a distribuição dos níveis de ruído durante um determinado intervalo 

de medição, calcula-se o valor de Lx. Esse valor representa o nível de ruído superado em x% do tempo. 

Por exemplo, L90 = 42 dB, significa que 90% dos níveis de ruído medidos a intervalos de tempo 

regulares estiveram acima de 42 dB. 

Para a Mineração longa Vida, se prevê o monitoramento dos níveis de ruído durante três dias 

consecutivos, semestralmente, conforme cronograma. As medições serão realizadas no período diurno 

e noturno e terão uma duração de 15 (quinze) minutos, obtendo-se então, o nível médio de ruído (LAeq). 

Os resultados serão avaliados de acordo com a Norma ABNT NBR 10.151:2000, que estabelece 

os níveis máximos e critérios de avaliação de ruídos para ambientes externos. Os valores limites aceitos 

pela legislação são definidos pela ABNT NBR 10.151:2000, conforme abaixo: 

Quadro 55 – Níveis de ruído limites em ambientes externos.  

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana, hospitais ou escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ABNT NBR 10.151:2000 

Com a finalidade de causar o menor impacto possível nas áreas de entorno ao empreendimento, 

serão adotadas as seguintes medidas para mitigação dos impactos advindos da geração de ruídos pelo 

empreendimento: 

1. Implantação de cortina arbórea, o que reduzirá significativamente o efeito do ruído. Natureza: 

preventiva / Prazo de permanência da medida: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor; 
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2. Exigir, dentro do ambiente de trabalho, o uso de equipamentos de proteção auricular. Natureza: 

preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor 

e colaboradores; 

3. Aplicação de técnicas de extração modernas, dimensionando o plano de fogo de modo que o 

mesmo seja utilizado de maneira equilibrada, garantindo que seja emitido o a menor quantidade 

de ruído o possível. Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / 

Responsabilidade: empreendedor; 

4. Evitar detonações simultâneas. Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio 

prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

5. Controle da velocidade dos veículos, com velocidade limitada. Natureza: preventiva / Prazo de 

permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor. Essa medida é 

controlada segundo as ações previstas no Plano de Controle de Tráfego apresentado. 

6. Manutenção periódica dos veículos e maquinários utilizados na operação do empreendimento. 

Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: 

empreendedor. 

Os pontos definidos para amostragem dos níveis de ruídos foram definidos com base na 

metodologia utilizada para elaboração do EIA - Estudo de Impacto Ambiental, conforme tabela abaixo:  

Tabela: 39 – Pontos de monitoramento de ruídos. 

Descrição dos pontos de monitoramento de ruídos 

Ponto  
Coordenadas UTM SIRGAS2000 22S 

E N 

P01 713.693,26 7.331.013,26 

P02 714.217,40 7.330.772,29 

P03 713.538,57 7.330.581,28 

P04 713.786,96 7.330.612,86 

P05 713.486,01 7.330.321,95 

P06 714.139,83 7.330.444,75 
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Descrição dos pontos de monitoramento de ruídos 

Ponto  
Coordenadas UTM SIRGAS2000 22S 

E N 

P07 713.664,09 7.330.401,90 

P08 713.281,03 7.330.270,86 

Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Os locais de monitoramento podem ser visualizados através do mapa contido no anexo VI. 

As atividades de monitoramento e controle de ruídos presentes neste plano, serão instaladas a 

partir da obtenção da Licença de Operação, de acordo com o cronograma abaixo: 

Quadro 56 – Cronograma - Programa de Monitoramento de Ruídos.  

Atividade Implementação Periodicidade 

Instalação das medidas propostas Após obtenção da LO - 

Medições  Após obtenção da LO Semestralmente 

Relatório - Semestralmente 

Fonte: Chiavini & Santos (2018).  

Sempre que houver inconformidade nos níveis de ruído analisados, deverão ser avaliadas as 

causas das emissões fora dos padrões definidos por lei e as devidas adequações no plano de fogo ou 

nas atividades operacionais da empresa deverão ser realizadas. Caso necessário, novas medidas 

mitigadoras para os impactos deverão ser definidas. 

 Vibrações 

O objetivo do monitoramento de vibrações é mensurar, através de sismógrafos de engenharia, 

os níveis de vibração e de pressão acústica no entorno da mineração, quando da realização de 

desmontes de rocha com uso de explosivos e verificar se os valores de velocidade de partícula e de 

pressão acústica se enquadram dentro dos limites preconizados pela Norma ABNT NBR 9653:2018 e 

pela Norma Interna CETESB D7.013/1992. 

A Norma ABNT NBR 9653:2005 está relacionada com a preservação de estruturas e edificações 

e os valores expressos indicam o máximo possível sem que possa haver danos a paredes, tetos, 
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telhados, janelas e revestimentos em geral. Já a recomendação da CETESB D7.013/1992 expressa 

valores para os quais se espera o mínimo desconforto às pessoas que habitam ou trabalham na 

circunvizinhança da mineração. 

Os limites de vibração serão avaliados seguindo as definições fixadas pela legislação vigente: 

Quadro: 57 - Cronograma - Limites de vibração definidos pelas legislações / Normas.  

 

Norma / LEI 

Velocidade da vibração resultante (mm/s) Pressão acústica (dB (L)) 

Resultante Vertical 

ABNT NBR 9653 15,0 15,0 134 

CETESB D7.013 4,2 3,0 128 

Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Para o controle das vibrações nas dependências do empreendimento, serão procedidas as 

seguintes mitigações: 

1. Implantação de cortina arbórea em local estratégico no entorno da mineração, o que reduzirá 

significativamente o efeito das vibrações. Natureza: preventiva / Prazo de permanência da 

medida: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

2. Exigir, dentro do ambiente de trabalho, o uso de equipamentos de proteção auricular. Natureza: 

preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

3. Aplicação de técnicas de extração modernas e dimensionando o plano de fogo, preferencialmente 

utilizando linha silenciosa, de modo que o mesmo seja utilizado de maneira equilibrada, para que 

a menor qualidade de vibração seja gerada. Natureza: preventiva / Prazo de permanência de 

aplicação: médio prazo / Responsabilidade: empreendedor; 

4. Evitar detonações simultâneas. Natureza: preventiva / Prazo de permanência de aplicação: médio 

prazo / Responsabilidade: empreendedor. 

A Norma Técnica D7.013 da CETESB que trata dos procedimentos para desmonte de rochas 

com uso de explosivos na mineração, define que as medições devem ser realizadas fora dos limites da 
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propriedade da mineração ou da área por ela ocupada sob qualquer forma, como posse, arrendamento, 

servidão, concessão.  

A mesma legislação ainda cita que quando se tratar de avaliação do impacto no licenciamento 

ambiental, a medição de velocidade de vibração de partícula deverá ser realizada no lado oposto à face 

da bancada, onde ocorrerá o desmonte de rocha. Quanto ao local de instalação das estações de medição, 

os instrumentos devem ser posicionados, preferencialmente no receptor mais próximo ao 

empreendimento objeto de avaliação, ou receptor mais atingido, em ambiente externo à edificação. 

Sendo assim, foram definidos três pontos para monitoramento de vibração, demarcados no 

anexo XVII, conforme tabela abaixo: 

Tabela: 40 – Pontos de monitoramento de vibração. 

Descrição dos pontos de monitoramento de vibrações 

Ponto 
Coordenadas UTM SIRGAS2000 22S 

E N 

P01 713.693,26 7.331.013,26 

P04 713.786,96 7.330.612,86 

P08 713.281,03 7.330.270,86 

Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

O sismógrafo utilizado nas medições deve ser calibrado por laboratório reconhecido pela Rede 

Metrológica do Estado de São Paulo REMESP, ou acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO, integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC), ou ainda por 

laboratório de calibração, em outro país, acreditado em rede reconhecida por acordo oficial brasileiro de 

reconhecimento mútuo, do qual o INMETRO é integrante. A calibração possui validade máxima de 2 

anos. 

Por se tratar de um empreendimento que não realiza detonações constantes, permanecendo 

longos períodos sem realizar nenhum desmonte com uso de explosivos, as medições serão realizadas 

de acordo com a necessidade de detonações. Caso haja desmonte com utilização de explosivos, será 

apresentado um relatório anual com os resultados de vibrações obtidos. 
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As atividades de monitoramento e controle da vibração presentes neste plano, serão instaladas 

a partir da obtenção da Licença de Operação, de acordo com o cronograma abaixo: 

Quadro 58 – Cronograma - Programa de Monitoramento de Vibração.  

Atividade  Implementação Periodicidade 

Instalação das medidas propostas Após obtenção da LO - 

Medições  Após obtenção da LO Semestralmente 

Relatório - Semestralmente 

Fonte: Chiavini & Santos, 2018.  

Sempre que houver inconformidade nos níveis de vibração analisados, deverão ser avaliadas 

as causas das emissões fora dos padrões definidos por lei e as devidas adequações no plano de fogo ou 

nas atividades operacionais da empresa deverão ser realizadas. 

13.3 Plano de Gerenciamento de Resíduos 

É fato que o mal gerenciamento dos resíduos cria enormes passivos ambientais, colocando em 

risco os recursos naturais e a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. A disposição 

inadequada desses resíduos decorrentes da ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, cria 

condições ambientais potencialmente perigosas que modificam esses agentes e propiciam sua 

disseminação no ambiente, o que afeta, consequentemente, a saúde humana. Para tanto, é aqui 

apresentado o PGR - Plano de Gerenciamento de Resíduos, que traz diretrizes que visam a gestão 

ambiental correta dos resíduos previstos de geração no empreendimento da Mineração Longa Vida.  

A classificação dos resíduos foi elaborada de acordo com a Norma NBR ABNT 10.004:2004, e 

o armazenamento de resíduos perigosos de acordo com a NBR ABNT 12.235:1992.  

Este documento contempla aspectos referentes à geração, classificação, quantificação, 

acondicionamento, armazenamento e disposição final dos resíduos previstos no empreendimento.   

Para a elaboração deste PGR foram listados os resíduos previstos de geração no 

empreendimento. Ressalta-se que, se no decorrer da operação forem constatados novos resíduos, os 

mesmos deverão ser complementados. Os resíduos previstos de geração são: embalagens 
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contaminadas com graxa, lâmpadas, baterias automotivas, filtros de ar, EPI’s usados, filtro de óleo, lodo 

sanitário, resíduos orgânicos, materiais estéreis, pneus, papéis, papelões e plásticos.  

Para a devida Gestão dos Resíduos, o tópico em epígrafe foi subdividido em: classificação, 

origem, quantidade, armazenamento e destinação final.  

 Classificação dos Resíduos  

A classificação dos resíduos gerados constitui o primeiro passo para estruturar um plano de 

gestão adequado e partir da classificação, são definidas as demais etapas. Os resíduos gerados no 

empreendimento são classificados de acordo com a ABNT - NBR 10004 em Classe I e Classe II:  

 Resíduos de Classe I:  

São aqueles que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, caracterizando-se por 

terem uma ou mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. Os resíduos inerentes a essa classe no empreendimento são: embalagens e estopa 

sujas com graxa, lâmpada, bateria automotiva e filtro de óleo e filtro de ar.  

 Resíduos de Classe II:  

São resíduos não perigosos, podendo ser classificados ainda como Classe II – A, conforme 

segue: 

- Classe II – A (não inertes): são resíduos que podem ter propriedades como combustibilidade, 

biodegrabilidade ou solubilidade em água. Os resíduos gerados referentes a essa classe 

são: EPI’s usados, lodo sanitário e resíduos orgânicos. 

 

- Classe II – B (Inertes): podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, pois não 

sofrem qualquer tipo de alteração em sua composição com o passar do tempo. Os resíduos 

gerados referentes a essa classe são: material estéril, pneu e papel/papelão e plástico. 

 
 A tabela 41 apresenta a classificação dos resíduos previstos de geração no empreendimento, 

de acordo com a NBR 10004 – ABNT, 2004. 
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Tabela: 41 –  Classificação dos resíduos gerados de acordo com a NBR 10004 - ABNT, 2004. 

Descrição dos pontos de monitoramento da qualidade do ar 

Embalagens e estopas sujas com graxa Classe I 

Lâmpadas Classe I  

Bateria automotiva Classe I 

Óleo lubrificante usado Classe I 

Filtro de ar Classe I 

Filtro de óleo Classe I 

EPI’s usados Classe II - A 

Lodo sanitário Classe II - A 

Efluente do lavador  Casse I 

Resíduos orgânicos  Classe II - A 

Material estéril  Classe II - B 

Pneu Classe II - B 

Papel/papelão e plástico Classe II - B 

Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

A maior parte dos resíduos previstos de geração possuem o estado físico sólido. Na Tabela 42 

são apresentadas as quantidades estimadas dos resíduos e o estado físico.  

Tabela: 42 –  Quantidade prevista para geração dos resíduos no empreendimento e o estado físico.   

Tipos de Resíduos Classificação Quantidade anual Estado físico 

Embalagens e estopas sujas com graxa Classe I 7 Kg Sólido 

Lâmpada Classe I 7 Un Sólido 

Bateria automotiva Classe I 5 Un Sólido 

Óleo lubrificante usado Classe I 1350 l Líquido 

Filtro de ar Classe I 20 Un Sólido 

Filtro de óleo Classe I 75 Kg Sólido 

EPI’s usados Classe II - A 21 Kg Sólido 

Lodo sanitário Classe II - A 18.480 l Semi-sólido 

Efluente do lavador Casse I 20 l Líquido 

Resíduos orgânicos Classe II - A 500 kg Sólido 

Material estéril Classe II - B 753.142,53 t Sólido 

Pneu Classe II - B 2 Un Sólido 
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Papel / papelão e plástico Classe II - B 78 kg Sólido 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 Origem 

Os resíduos previstos de geração na Mineração Longa Vida possuem as seguintes origens:  

1 - Área de Manutenção Mecânica e lavador: esta área é fundamental para a empresa, pois é 

responsável por manter todas as máquinas e equipamentos mecânicos em perfeitas condições de 

operação. A esta área, cabem ações de controle e monitoramento de equipamentos e veículos, 

objetivando o monitoramento e a reparação de defeitos ou falhas, o que vai convergir para a segurança 

dos equipamentos e veículos. Neste local, são gerados os resíduos:  embalagens e estopa sujas com 

graxa; filtro de ar, pneus filtros de óleo e baterias veiculares. 

2 - Edificação: resíduos orgânicos provenientes da alimentação dos funcionários, lâmpadas, lodo 

sanitário, EPI’s usados e descartados pelos colaboradores, papel, papelão e plástico.   

3 - Área de lavra e DCE: Local destinado à lavra de filito ou ao Depósito Controlado de Estéril. 

Dessa maneira os resíduos são relacionados conforme a seguir: 

Tabela: 43 – Origem dos resíduos   

Tipos de Resíduos Classificação Origem 

Embalagens e estopas sujas com graxa Classe I Área de Manutenção Mecânica e lavador 

Lâmpada Classe I Edificações 

Bateria automotiva Classe I Área de Manutenção Mecânica e lavador 

Óleo lubrificante usado Classe I Área de Manutenção Mecânica e lavador 

Filtro de ar Classe I Área de Manutenção Mecânica e lavador 

Filtro de óleo Classe I Área de Manutenção Mecânica e lavador 

EPI’s usados Classe II - A Edificações 

Lodo sanitário Classe II - A Edificações 

Efluente do lavador Classe I Área de Manutenção Mecânica e lavador 

Resíduos orgânicos Classe II - A Edificações 

Material estéril Classe II - B Área de lavra e DCE 

Pneu Classe II - B Área de Manutenção Mecânica e lavador 
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Tipos de Resíduos Classificação Origem 

Papel / papelão e plástico Classe II - B Edificações 

Fonte: Chiavini & Santos (2019) 

 Estado físico 

Quanto às características físicas dos resíduos, considera-se como sólidos, aqueles que 

apresentam rigidez estrutural. A ABNT NBR 10004/2004, em concordância com a Resolução CONAMA 

5 de 05 de agosto de 1993, infere que resíduos nos estados sólido e semi-sólido, são aqueles que 

resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição, os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou corpos d’água, ou exijam para isso, soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor 

tecnologia disponível. 

Os efluentes líquidos são aqueles compostos predominantemente por água ou outro 

componente aquoso, com presença de partículas suspensas, sólidas ou contaminantes. Ressalta-se, que 

a composição líquida de um resíduo não o classifica como efluente líquido, podendo ser considerado 

como resíduo sólido devido à impossibilidade de lançamento em corpos hídricos, como é o caso do óleo. 

Resíduos semissólidos por sua vez, são aqueles que não se enquadram dentre os sólidos devido 

falta de rigidez em sua estrutura de composição e, ao mesmo tempo, possuem características que 

impossibilitam seu enquadramento como efluente líquido. São exemplos de resíduos semissólidos: lodo 

e substâncias pastosas. 

Na tabela a seguir são apresentadas as descrições quanto ao estado físico dos resíduos gerados 

pela Mineração Longa Vida Ltda. Nessa tabela, observa-se ainda que a maior parte dos resíduos 

produzidos possuem o estado físico sólido, com exceção do óleo lubrificante, dos efluentes sanitários e 

do lavador. 
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Tabela: 44 – Estado físico dos resíduos gerados pela Mineração Longa Vida. 

Resíduo Classificação Estado físico 

Óleo lubrificante usado Classe I Semissólido 

Embalagens sujas com óleo e graxa Classe I Sólido 

Baterias Classe I Sólido 

Filtro de óleo Classe I Sólido 

Lâmpada Classe I Sólido 

Efluentes do lavador Classe I Semissólido 

Filtro de ar Classe I Sólido 

Plástico/papéis Classe II B Sólido 

EPI's usados Classe II A Sólido 

Efluentes sanitários Classe II A Semissólido 

Orgânicos Classe II A Sólido 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 Acondicionamento e Armazenamento 

A contenção temporária dos resíduos à espera de reciclagem, recuperação, tratamento ou 

disposição final adequada, deve atender às condições básicas de segurança. Para tanto, é apresentado 

a seguir, as formas adequadas para o acondicionamento e armazenamento dos resíduos gerados, 

aplicáveis para o empreendimento em questão. 

 Resíduos de Classe I (Perigosos): 

 De acordo com a NBR 12.235:1992, o acondicionamento de resíduos de Classe I pode ser 

feito em containers, tambores e tanques. 

 Contêineres e/ou tambores: devem ser armazenados, preferencialmente, em áreas cobertas, 

bem ventiladas, e os recipientes deverão ser colocados sobre base de concreto ou outro material que 

impeça a lixiviação e a percolação para o solo e águas subterrâneas. Os contêineres e/ou tambores 

deverão ainda, ser rotulados de modo a possibilitar uma rápida identificação dos resíduos armazenados. 
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A disposição dos recipientes na área de armazenamento deve seguir as recomendações para a 

segregação de resíduos de forma a prevenir as reações violentas por ocasião de vazamentos ou, ainda, 

que substâncias corrosivas possam atingir recipientes íntegros. Em alguns casos, é necessário o 

revestimento dos recipientes de forma a torná-los mais resistentes ao ataque dos resíduos armazenados. 

Os resíduos a serem acondicionados conforme especificações acima são: Embalagens e estopa sujas 

com graxa, lâmpada, filtro de ar e filtro de óleo. 

 Resíduos de Classe II 

 Segundo a NBR 11.174 os resíduos de Classe II devem ser armazenados de maneira a 

não possibilitar a alteração de sua classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de danos 

ambientais.  

O armazenamento dos resíduos de Classe II não deve ocorrer juntamente com os resíduos de 

Classe I, em face de a possibilidade da mistura resultante ser caracterizada como resíduo perigoso, 

resultando em contaminação. A área destinada ao armazenamento deverá ser coberta, a fim de evitar a 

exposição aos intempéries climáticos, devendo conter sinalização e identificação dos resíduos 

armazenados.  

Os seguintes resíduos serão acondicionados em tambores: EPI’s usados, lodo sanitário e 

resíduos orgânicos. Papel, papelão e plástico serão acondicionados em caixas de coletores seletivos.  

Com exceção do material estéril, todos dos os resíduos serão armazenados em local coberto e 

impermeável.  

O estéril será encaminhado ao DCE – Depósito Controlado de Estéril, onde terá sua destinação 

final, conforme descrito nas descrições da operação do empreendimento.  

A relação completa dos resíduos e seu devido acondicionamento e armazenamento é descrita 

na tabela a seguir: 

Tabela: 45 – Relação dos resíduos previsto de geração e formas de acondicionamento e armazenamento 

Resíduos Acondicionamento Armazenamento 

Embalagens e estopas sujas com graxa Tambores Galpão coberto e impermeabilizado 
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Resíduos Acondicionamento Armazenamento 

Lâmpada Tambores Galpão coberto e impermeabilizado 

Bateria automotiva - - 

Óleo lubrificante usado Tambores Galpão coberto e impermeabilizado 

Filtro de ar Tambores Galpão coberto e impermeabilizado 

Filtro de óleo Tambores Galpão coberto e impermeabilizado 

EPI’s usados Tambores Galpão coberto e impermeabilizado 

Lodo sanitário Fossa séptica - 

Efluente do lavador Caixa SAO - 

Resíduos orgânicos Tambores Galpão coberto e impermeabilizado 

Material estéril - Depósito Controlado de Estéril 

Pneu - Galpão coberto e impermeabilizado 

Papel / papelão e plástico Lixeiras Galpão coberto e impermeabilizado 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 Destinação Final 

A fase final do Plano de Gerenciamento de Resíduos, consiste na destinação final dos resíduos 

na forma ambientalmente adequada, conforme discriminado na tabela a seguir: 

Tabela: 46 – Destinação final dos resíduos 

Resíduos Destinação final 

Embalagens e estopas sujas com graxa Por meio de empresa terceirizada licenciada 

Lâmpada Por meio de empresa terceirizada licenciada 

Bateria automotiva Por meio de troca 

Óleo lubrificante usado Por meio de empresa terceirizada licenciada 

Filtro de ar Por meio de empresa terceirizada licenciada 

Filtro de óleo Por meio de empresa terceirizada licenciada 

EPI’s usados Para reciclagem 

Lodo sanitário Por meio de empresa terceirizada licenciada 

Efluente do lavador Por meio de empresa terceirizada licenciada 

Resíduos orgânicos Coleta pela prefeitura municipal 

Material estéril Depósito Controlado de Estéril 

Pneu Para reciclagem 
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Papel / papelão e plástico Para reciclagem 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

13.4 Programa de Acompanhamento Espeleológico 

O presente programa, tem por finalidade monitorar a ocorrência de novas cavidades 

subterrâneas na área do empreendimento, promover o entendimento quanto aos conceitos de cavidades 

subterrâneas, ministrar treinamento dos trabalhadores envolvidos nas atividades de lavra com o objetivo 

de reconhecimento de feições cársticas e cavidades e propor metodologias de monitoramento de 

possíveis surgências de cavidades. 

O Programa de Monitoramento de Ocorrências de Cavidades Subterrâneas será concretizado 

em duas etapas, sendo a primeira voltada ao treinamento dos colaboradores através de conceitos sobre 

cavidades, legislação aplicável, influência da mineração nas cavidades e afins. A segunda etapa será 

destinada ao monitoramento propriamente dito, com a presença de profissionais habilitados e da própria 

equipe envolvida no processo de instalação do empreendimento, após passar pelo devido treinamento. 

 Treinamento 

Essa etapa do Programa de Monitoramento de Ocorrências de Cavidades Subterrâneas, 

objetiva ministrar minicursos de capacitação em espeleologia para os colaboradores próprios e 

terceirizados envolvidos nas frentes de lavra da Mineração Longa Vida. Os cursos serão teórico-práticos 

e possibilitarão, na ausência da equipe de espeleologia, o reconhecimento prévio de cavidades 

subterrâneas. Encarregados, fiscais, inspetores ambientais e demais envolvidos nas atividades do 

empreendimento que envolvem movimentação de terra devem participar deste módulo. O curso será 

considerado como pré-requisito para as atividades de lavra. 

Durante o treinamento, será explicado aos participantes o conceito de espeleologia e a 

importância das cavidades naturais para o contexto histórico, artístico, natural e cultural. 

O principal objetivo do curso, será capacitar os envolvidos nos processos de lavra para serem 

capazes de identificar a surgência de cavidades quando as mesmas ocorrerem na área de lavra. Para 

isso, serão utilizados os conceitos a seguir:  
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Garden (2009) e Miranda (2012), que definem cavidades subterrâneas, popularmente 

conhecidas como cavernas, como estruturas dotadas de um ecossistema sensível, complexo e de 

considerável fragilidade ambiental, dadas as peculiaridades de seu ambiente, podendo abranger 

formações morfológicas (espeleotemas), reservatórios de água, espécies endêmicas e vestígios 

paleontológicos ou arqueológicos. 

Complementarmente, o Decreto 6.640/2008 considera que uma caverna abrange um complexo 

sistema de canais horizontais e verticais subterrâneos formados pela ação da água sobre a rocha matriz 

ou pelos desmoronamentos de rochas. A referida Lei afirma ainda, que as cavidades naturais 

subterrâneas ou cavernas, constituem ecossistemas peculiares, devido à ausência de luz e de verde 

vegetal. 

Conceitualmente, existem dois tipos de cavidades, o abismo e a caverna: 

Abismo: Cavidade caracterizada por depressão natural no relevo com desenvolvimento 

predominantemente vertical. Essa feição também deve ser considerada uma cavidade natural 

subterrânea, de acordo com o conceito de cavidade adotado pela legislação espeleológica vigente. A 

figura abaixo demostra um clássico exemplo de abismo: 
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Figura 197 - Convenção espeleológica para definição 
de abismo. 
Fonte: CECAV (2018). 

Caverna: Feição rochosa que possui altura da entrada menor que seu desenvolvimento linear 

(DL>H), conforme pode ser observado na Figura 198. 

Há ainda um tipo de estrutura formada por feições cársticas ou pseudocársticas que possui 

altura da entrada maior que seu desenvolvimento linear (DL<H). Essa estrutura é denominada abrigo e, 

segundo a legislação espeleológica vigente, essa feição não é classificada como cavidade natural 

subterrânea.  
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Figura 198 - Convenção espeleológica para definição de caverna e abrigo. 
Fonte: adaptado de CECAV (2018). 

Segundo a legislação, todo empreendimento com potencial causador de interferência em 

cavidades naturais (que envolvem movimentação de terra ou vibrações) devem elaborar um 

levantamento das cavidades presentes nas áreas de influência. Assim, sempre que forem encontradas 

cavidades nas áreas de influência, deve-se avaliar sua relevância e propor medidas mitigadoras para 

possíveis impactos que podem ser causados às mesmas. 

Entende-se que a avaliação dos impactos ambientais não se finaliza com a concessão da licença 

ambiental ao empreendimento, sendo de fundamental importância, o acompanhamento e complemento 

contínuo dos levantamentos iniciais. Sanches (2006) afirma que a etapa de acompanhamento do 

licenciamento é crucial para que o processo de avaliação de impactos ambientais desempenhe 

satisfatoriamente seus papéis.  

A fase de acompanhamento tem por funções principais: assegurar a implementação dos 

compromissos assumidos pelo empreendedor nas fases precedentes; adaptar o projeto ou seus 

programas no caso de constatação de impactos não previstos ou de magnitude maior do que o esperado; 

demonstrar o atendimento aos parâmetros legais estabelecidos e fornecer elementos para o 

aperfeiçoamento da avaliação de impactos, identificando problemas decorrente das etapas anteriores. 

Página: 674



  

 

 

   

  

Página 586 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Em razão da fragilidade do ambiente cavernícola, o monitoramento dos impactos a ele 

causados, mostra-se de fundamental importância para o dimensionamento de sua magnitude e avaliação 

da eficiência das medidas preventivas adotadas, propondo, quando necessária, a adoção de medidas 

mitigadoras complementares ou mesmo a alteração do projeto inicial. 

Entre outros aspectos que devem ser definidos para cada caso concreto (hidrologia, biologia, 

microclima), no caso de impactos causados por atividades mineradoras, é comumente exigível um 

monitoramento sismográfico eficiente, mediante utilização de instrumentos específicos, tais como: 

sismógrafos, microssismógrafos, geo-radares. Tais equipamentos permitem prever, medir e orientar a 

manutenção das vibrações e da sobrepressão acústica, de maneira a permitir o controle e o mantimento 

dos níveis sempre abaixo dos limites estabelecidos na legislação, compatibilizando as atividades de lavra 

com a preservação das estruturas espeleológicas, mormente os espeleotemas.  

Com base nos conceitos descritos acima, deverá ser explicado aos funcionários que receberão 

o treinamento que, como nas etapas de prospecção espeleológica não foram encontradas ocorrências 

de cavidades, o monitoramento das vibrações se restringirá à operação do empreendimento, sendo feito 

por meio de sismógrafo, obedecendo a legislação vigente, conforme descrito no Programa de 

Monitoramento da Qualidade do Ar, Ruídos e Vibrações. No entanto, a metodologia e monitoramento 

poderá ser alterada conforme identificação de novas ocorrências de cavidades. 

É importante que, durante o treinamento, sejam utilizados mecanismos didáticos adequado ao 

público-alvo, a fim de se garantir que os trabalhadores não apenas compreendam os conceitos 

transmitidos, mas tenham capacidade de identificar uma cavidade subterrânea quando encontrada.  

Para alcançar o objetivo esperado, sugere-se que ferramentas lúdicas sejam utilizadas sempre 

que possível, de maneira a dinamizar o treinamento. 

 Acompanhamento das Frentes de Lavra 

Por se tratar de uma região cárstica, a área do empreendimento é considerada pelo Mapa de 

Potencialidade de Ocorrência de Cavernas do CECAV como uma região de médio potencial de ocorrência 

de cavidades subterrâneas, sendo assim, se faz necessário o acompanhamento das atividades que 
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envolvem movimentação de terra ou detonações por profissional devidamente habilitado e autorizado por 

seu devido conselho de classe a realizar o reconhecimento de cavidades subterrâneas in loco. 

Complementarmente, os profissionais que passarão pelo treinamento, acompanharão o 

processo de monitoramento das frentes de lavra e ações de instalação do empreendimento. 

13.5 Programa de Acompanhamento Paleontológico 

A região de Nova Campina é conhecida pela ocorrência de descoberta fossilíferas que datam 

desde a década de 1940, onde documentou-se na área, os primeiros representantes de estromatólitos, 

considerados como os organismos fósseis mais antigos já encontrados. 

De acordo com a bibliografia científica, instituições de pesquisa, museus e a Agência Nacional 

de Mineração (extinto DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral), a região não apresenta 

relatos de registros fósseis como: megafauna, icnofósseis, fósseis preservados em âmbar ou restos de 

animais, sendo o único grupo fossilífero presente, os estromatólitos. 

Dessa maneira, mesmo possuindo ocorrência improvável, o presente programa surge com o 

intuito de impedir, ou mitigar os impactos que envolvem a destruição ou perda do patrimônio 

paleontológico, permitindo o resgate das ocorrências fossilíferas na área interferida pela implantação do 

empreendimento através das ações: 

1. Monitoramento sistêmico das frentes de lavra e operações que envolvam movimentação de terra 

com o objetivo de identificar os registros fósseis que porventura possam ocorrer na ADA do 

empreendimento; 

2. Promover cursos de treinamento e capacitação técnica em paleontologia junto aos colaboradores 

próprios e terceirizados, envolvidos nas frentes de lavra; 

3.  Colaboração com estudos e publicações científicas, caso ocorram achados inéditos ou de notório 

interesse à paleontologia, que corroborem de forma significativa na interpretação e entendimento 

dos aspectos evolutivos, paleoambientais e geológico-climáticos ocorridos em território brasileiro 

e na correlação desses táxons com outras regiões do planeta; 
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4. Realizar o resgate dos fósseis que forem coletados durante o trabalho de monitoramento e a 

devida destinação a instituições de estudo, pesquisa ou escolas da região. 

 Monitoramento 

Toda movimentação de terra que ocorrerá na Mineração Longa Vida, será monitorada pelos 

funcionários que já passaram pelo devido treinamento de identificação fossilífera, de maneira a garantir 

que a ocorrência de vestígios fósseis seja reconhecida e o devido resgate e destinação seja realizado. 

 Treinamento 

Essa etapa do Programa de Salvamento Paleontológico objetiva ministrar minicursos de 

capacitação em paleontologia para os colaboradores próprios e terceirizados envolvidos nas frentes de 

lavra da Mineração Longa Vida. Os cursos serão teórico-práticos e possibilitarão, na ausência da equipe 

de paleontologia, o reconhecimento prévio de possíveis fósseis.  

Encarregados, fiscais, inspetores ambientais e demais envolvidos nas atividades do 

empreendimento que envolvem movimentação de terra devem participar deste módulo. O curso será 

considerado como pré-requisito para as atividades de lavra. 

Durante o treinamento, será explicado aos participantes, o conceito da paleontologia e a 

importância deste estudo para o entendimento da evolução biológica e geológica do nosso planeta. 

No decorrer do curso, serão passados conhecimentos teórico-práticos com foco nos vestígios 

que possuem maior possibilidade de serem encontrados na região de Nova Campina – SP, devido as 

características geológicas e geomorfológicas locais, como é o caso dos estromatólitos. 

O principal objetivo do curso, será capacitar os envolvidos nos processos de lavra para serem 

capazes de identificar restos e vestígios paleontológicos quando os mesmos ocorrerem na área de lavra. 

Nesse momento, serão instruídas as técnicas adotadas para a retirada do material 

paleontológico do campo, assim como sua preservação e transporte para posterior envio à museus ou 

instituições de estudo. Durante o treinamento, será ressaltada a necessidade de um profissional habilitado 
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e devidamente autorizado pela Agência Nacional de Mineração para realização do trabalho de extração 

e transporte de espécies fósseis, conforme a legislação vigente. 

Em caso de ocorrência fossilífera, serão seguidos os procedimentos estipulados pela Agência 

Nacional de Mineração através do Decreto-Lei 4.146/42, que dispõe sobre a proteção dos depósitos 

fossilíferos, e das diretrizes fixadas pela Portaria DNPM 542/2014, que estabelece os procedimentos para 

autorização e comunicação prévias para extração de fósseis, nos termos do Decreto-Lei nº 4.146, de 4 

de março de 1942, e dá outras providências. 

 Procedimento para Salvamento Paleontológico 

O procedimento de salvamento será realizado complementarmente ao monitoramento, de 

maneira que a equipe deverá se manter atenta à ocorrência de estruturas fósseis nas áreas alvo de 

intervenção, especialmente nos momentos em que as atividades do empreendimento envolverem 

movimentação de terra. 

Nesta etapa do programa, propõe-se a realização da coleta paleontológica “in loco” no momento 

em que forem identificados quaisquer vestígios fossilíferos. Para a identificação dos possíveis sítios 

paleontológicos, caso haja suspeita de vestígio paleontológico, as escavações e o avanço de lavra deverá 

ser acompanhado por equipe técnica especializada e treinada para identificação de ocorrências fósseis. 

No caso de identificação de vestígios, a atividade de lavra será suspensa provisoriamente no 

local da descoberta e áreas contíguas proximais, que serão devidamente sinalizados. As peças 

encontradas terão seu resgate imediato. 

No caso de localização de fósseis, os espécimes resgatados serão acondicionados 

individualmente e separados por sua localização geográfica, posição, nível estratigráfico, profundidade e 

demais contextos taxonômicos que possibilitem uma melhor compreensão do jazigo fossilífero, bem como 

dos exemplares individualmente.  

As partes fragmentadas (ossos ou dentes) serão reforçadas com resina ou cola de fácil remoção. 

A eventual faixa de solo circundante será escavada para delinear a forma, tamanho, posição e articulação 

das peças fósseis, mantendo-se assim, um conjunto de informações as mais fidedignas possível. Na 
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sequência, será feita a coleta de forma manual, se o material estiver bem consolidado ou com uma 

proteção física (gesso ou resina) para a retirada e transporte de espécimes fragmentados. Todas as 

etapas serão acompanhadas de registro fotográfico. 

 Destinação de Material Paleontológico 

O envio de material paleontológico para instituições de ensino ou ligadas à preservação e 

pesquisa, ocorrerá somente no caso de identificação de vestígios durante a fase de monitoramento, e 

obedecerá aos seguintes estágios:  

1. Transporte: espécimes fósseis coletados serão acondicionados de forma devida e transportados 

em caixas, de modo a não sofrer quaisquer tipos de impacto e intempéries do ambiente externo, 

de acordo com cada tipo de fóssil. A medida é de extrema importância para o mantimento da 

integridade da peça. 

2. Curadoria e Estudos: espécimes ou fragmentos fossilizados serão tratados, catalogados e 

classificados de acordo com sua Sistematização Taxonômica.  

3. Os achados com notória relevante importância científica, poderão ser descritos e publicados em 

periódicos, de preferência internacional. Ao final, poderão ser expostos em mostra pública com 

dioramas, réplicas e reconstruções em vida para uma maior popularização da ciência e 

potencialização do geoturismo.  

4. Guarda do material: A destinação dos espécimes coletados será realizada por meio do envio à 

instituições de ensino, pesquisa ou museus. No caso de achado de grande relevância científica, 

o material fossilífero poderá ser tombado integrado a uma instituição de pesquisa ou museu, 

conforme recomendação da ANM. 

13.6 Programa de Controle do Tráfego 

Com a finalidade de mitigar impactos relacionados à emissão de particulados, geração de ruídos 

e possíveis atropelamentos da fauna silvestre o Programa de Controle do Tráfego tem como objetivo 

controlar a velocidade dos veículos que circulam nas dependências da Mineração Longa Vida. 
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Dentre as ações previstas, destaca-se o Plano de Sinalização de Superfície que prevê um 

conjunto de ações e procedimentos necessários para propiciar maior segurança aos trabalhadores, aos 

residentes nas imediações da mina e aos transeuntes, uma vez que, sinalização de segurança constitui 

uma defesa contra o acidente e como tal, deve ser utilizada para informar, não só os trabalhadores, mas 

também outras pessoas (clientes, visitantes, etc.) que por não conhecerem os riscos que correm são 

potenciais alvos de acidente.  

Tendo em vista que é de responsabilidade do titular da mina garantir a segurança dos 

trabalhadores e de terceiros em sua unidade extrativa, para prover e disciplinar as normas a serem 

seguidas no tráfego da mina de filito da Mineração Longa Vida, serão adotados os conhecimentos básicos 

da legislação de trânsito, regras de circulação, sinalização e Norma Regulamentadora da Mineração – 

NRM 12, 13 e 22, que se referem a Sinalização de Áreas de Trabalho e de Circulação, Circulação e 

Transporte de Pessoas e Materiais e Proteção ao Trabalhador, respectivamente. As Normas Reguladoras 

de Mineração – NRM foram aprovadas pela Portaria do Diretor Geral nº 237, de 19 de outubro de 2001 e 

consolidada na Portaria DNPM 155/16.  

Outra ação a ser tomada é a manutenção preventiva dos veículos, considerada como é toda a 

ação sistemática de controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no 

desempenho de equipamentos. A manutenção aumenta a confiabilidade e garanta a operação dos 

equipamentos sempre em boas condições. 

Ainda, esses trabalhos são efetuados com a intenção de reduzir a probabilidade de falha de uma 

máquina ou equipamento, ou ainda, a degradação de um serviço prestado. É uma intervenção prevista, 

preparada e programada antes da data provável do aparecimento de uma falha, contemplando um 

conjunto de serviços de inspeções sistemáticas, ajustes, conservação e eliminação de defeitos, visando 

a evitar a quebra do equipamento durante seu turno de trabalho.   

Essa operação será realizada sempre em conformidade com um cronograma ou com índices de 

funcionamento da máquina. Normalmente, o período de revisão é baseado em históricos ou 

recomendações do fabricante. Enquadram-se nessa categoria, as revisões sistemáticas do equipamento, 
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as lubrificações periódicas, os planos de inspeção de equipamentos e os planos de calibração e de 

aferição de instrumentos.  

Para o desenvolvimento da lavra da jazida de filito da Mineração Longa Vida, está prevista a 

utilização de equipamentos consagrados no setor mineral, como escavadeiras e caminhões caçamba e 

pá carregadeiras.  

13.7 Mitigação dos Impactos Sobre a Fauna Terrestre e Biota Aquática 

 Perda ou Alteração de Hábitats 

A perda de hábitat para a fauna silvestre será mitigada através da utilização dos acessos já 

existentes, assim como a instalação de novos acessos a partir da própria área de lavra, não havendo, 

portanto, a necessidade de supressão vegetal e interferência no ecossistema nativo para abertura de 

acessos para áreas de mineração ou de apoio ao processo produtivo. 

A perda de hábitat será ainda compensada, conforme previsto no Programa de Compensação 

Ambiental da Mineração Longa Vida. 

 Aumento do Risco de Acidentes/atropelamento Envolvendo a Fauna Silvestre 

Para reduzir o risco de atropelamento da fauna, deverão ser instaladas placas de sinalização 

informativas de velocidade máxima permitida, especialmente nas vias de acesso próximas à fragmentos 

de vegetação nativa ou sistemas de drenagem, que podem ser utilizados pela fauna como área de 

alimentação, abrigo ou forrageamento, tornando-os trechos de maior probabilidade de encontro com 

espécimes da fauna.  

Além disso, todos os colaboradores responsáveis pela operação de máquina e veículos dentro 

das dependências da mineração, deverão ser devidamente instruídos e orientados quanto ao risco de 

atropelamento de animais e suas responsabilidades para redução desse impacto. 
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 Impactos Durante a Supressão Vegetal 

Será realizado um trabalho de afugentamento e resgate da fauna silvestre presente nas áreas 

objeto de supressão de vegetação para implantação da jazida de filito pertencente à Mineração Longa 

Vida, no município de Nova Campina/SP. 

A supressão da vegetação contará com um programa de resgate e afugentamento de fauna, 

seguindo o que preconiza a Resolução SMA n° 22, de 30 de março de 2010, onde se prevê que o 

“direcionamento da supressão deverá ser realizado gradativamente, no sentido do fragmento 

remanescente, permitindo o deslocamento da fauna, realizado de forma modular com base em 

cronograma a ser apresentado pelo empreendedor”. 

A referida Resolução infere ainda que, além do afugentamento e resgate de espécimes da fauna 

silvestre que deverão ocorrer durante os trabalhos de supressão, deve ser realizado o monitoramento da 

fauna em três momentos, sendo eles: 1º - 3 (três) meses antes da supressão, 2° - 48 (quarenta e oito) 

horas após a supressão e 3º - 6 (seis) meses após a supressão. 

Dessa maneira, a Mineração Longa Vida prevê a execução das devidas medidas de 

afugentamento, resgate e monitoramento da fauna, acompanhando suas atividades de supressão e 

seguido o estabelecido pela legislação, assegurando assim, a sanidade e a proteção da fauna. 

 Impacto Sobre a Biota Aquática 

Como maneira de mitigar os possíveis impactos sobre as águas superficiais advindos do 

carreamento de material particulado, o sistema de drenagem, assim como a metodologia de bacias de 

decantação existente na Mineração Longa Vida será ampliado, assegurando a devida eficiência na 

retenção de particulados e sólidos suspensos advindos do processo produtivo da empresa. 

As bacias de decantação passarão por manutenção periódica através de limpeza mecânica, a 

fim de assegurar sua eficiência na retenção de sólidos suspensos. 
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13.8 Programa de Resgate e Salvaguarda da Fauna Silvestre 

Concomitante à supressão de vegetação, será implantado o Programa de Resgate e 

Salvaguarda da Fauna Silvestre, que contemplará estratégias para minimizar o impacto sobre a fauna 

direta ou indiretamente envolvida, considerando-se o direcionamento, método da supressão, época do 

ano, a necessidade de monitoramento e a conectividade entre o fragmento a ser suprimido e outros 

fragmentos remanescentes, seguindo o disposto no Art. 3° da Resolução SMA n°22, de 30 de março de 

2010, conforme abaixo: 

§ 1º - o direcionamento da supressão deverá ser realizado gradativamente, no sentido do 

fragmento remanescente, permitindo o deslocamento da fauna, realizado de forma modular 

[...].  

§ 2° - o levantamento da fauna no fragmento remanescente deverá ocorrer em três momentos: 

1º - 3 meses antes da supressão; 2º - 48 horas após a supressão e, 3º - 6 (seis) meses após 

a supressão, verificando se as espécies deslocadas se estabeleceram nos novos territórios.  

§ 3° - Caso haja implantação de sistema viário, deverão ser propostas passagens de animais 

silvestres visando manter a conexão entre os fragmentos, evitando assim uma barreira 

intransponível para a fauna (RESOLUÇÃO SMA 22, 2010). 

No decorrer do Programa, sempre que constatada a existência de espécies ameaçadas de 

extinção, medidas específicas para o manejo, preservação, realocação ou reintrodução dos espécimes 

pertencentes a essas espécies serão adotadas, a fim de garantir as melhores condições para preservação 

da espécie. 

13.9 Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre 

Complementarmente ao Programa de Resgate da Fauna, será desenvolvido um Programa de 

Monitoramento da Fauna Silvestre, objetivando assegurar a aplicação de técnicas e metodologias a 

serem utilizadas para o monitoramento dos espécimes da fauna silvestre realocados durante a execução 

do Programa de Manejo e Realocação da Fauna Silvestre. 

O monitoramento de diferentes grupos faunísticos permitirá, não só avaliar a riqueza local e 

regional da área em que se insere a jazida de filito pertencente à Mineração Longa Vida, mas também é 

um instrumento de suma importância para mensurar os resultados referentes à execução do Programa 

de Manejo e Realocação da Fauna Silvestre. 
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O programa de Monitoramento da Fauna será desenvolvido em três momentos distintos, sendo 

eles: três meses antes da supressão vegetal, 24h após o corte da vegetação e seis meses após o 

desmate. 

13.10 Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal 

O Programa de acompanhamento da supressão vegetal contará com o planejamento e o 

controle sistêmico do corte da vegetação. 

De maneira a controlar a supressão de maneira ordenada, o Programa de Acompanhamento da 

Supressão Vegetal seguirá os seguintes passos: 
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Figura 199 - Fluxograma para ordenamento da supressão vegetal. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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13.11 Programa de Comunicação Social 

De maneira a manter um bom relacionamento com a população circunvizinha, a Mineração 

Longa Vida apresenta o presente Programa de Comunicação Social, que será iniciado logo após a 

obtenção da LI – Licença de Instalação do empreendimento. 

O Programa de Comunicação e Participação Social é uma importante ferramenta de interação 

da empresa com os funcionários e os diversos atores da sociedade. Nesse contexto, podemos definir os 

seguintes objetivos do programa: 

 

 Promover o entendimento e a sensibilização da comunidade e agentes sociais da área de 

influência do empreendimento em relação às atividades desenvolvidas pela empresa, de 

modo a sanar apreensões quanto a incidência dos potencias impactos ambientais do 

empreendimento, sobre eventuais transtornos relacionados à operação da mineração, assim 

como expectativas quanto a melhorias a serem realizadas na região e geração de novos 

empregos; 
 

 Promover o entendimento, a sensibilização e a participação dos funcionários da Mineração 

Longa Vida em relação às atividades desenvolvidas. 

Nesse contexto, verifica-se a importância de um programa de comunicação e interação social 

focado em ações objetivas sobre o empreendimento. Nesse sentido, o Programa de Comunicação e 

Participação Social será composto pelas seguintes ações: 

 

 Sítio eletrônico: a Mineração Longa Vida já possui endereço eletrônico na internet com o 

domínio www.mineracaolongavida.com.br, onde serão disponibilizadas informações sobre a 

empresa, seus produtos e serviços, responsabilidade socioambiental, além do canal de 

comunicação denominado “Fale conosco”, já existente; 
 

 Boletim Interno: a Mineração Longa Vida irá implementar um boletim para circulação interna 

direcionada a seus funcionários e colaboradores, com periodicidade bimestral. Nesse boletim 

a empresa irá informar sobre o andamento de programas ambientais assumidos nos 

processos de licenciamento, sobre segurança do trabalho, além de outras informações para 
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motivação da equipe. Esse boletim também será disponibilizado, em formato digital, no site 

da empresa para acesso dos agentes externos interessados; 
 

 Ações Complementares: a Mineração Longa Vida também utilizará de outros instrumentos 

de comunicação local e regional para complementar seu programa de interação com a 

sociedade. Assim, utilizará jornais para publicações relacionadas a licenciamentos e também 

sobre outros assuntos que forem necessários, como por exemplo, oportunidades de 

emprego. A empresa também irá manter um contato aberto com o “Posto de Atendimento ao 

Trabalhador – PAT” de Itapeva/SP. 
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 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

De acordo com a Lei n.º 9.985/2000, artigo 36, “Nos casos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental [...] o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral [...]”. O Decreto 

Federal n.º 6.848/2009, em seu Art. 2º, regulamentado pelo Decreto Federal 4.340/2002, traz as seguintes 

definições: 

O Valor da Compensação Ambiental (CA) será calculado pelo produto do Grau de Impacto 

(GI) com o Valor de Referência (VR), de acordo com a fórmula a seguir: 

CA = VR x GI, onde:  

CA = Valor da Compensação Ambiental; 

VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não 

incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 

empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 

seguros pessoais e reais; e 

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

§ 1º O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste Decreto.  

§ 2º O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI.  

§ 3º As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas pelo 

empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação.  

§ 4º Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do 

empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam impactos 

ambientais relativos ao trecho (DECRETO 6848, 2009). 

14.1 Definição do Valor do Investimento (VR) para Cálculo da Compensação Ambiental 

O valor total dos investimentos necessários para a implantação do empreendimento é composto 

pelo investimento na implantação e operação do empreendimento. 

A tabela a seguir discrimina os valores dos investimentos referentes à ampliação e operação da 

jazida de filito da Mineração Longa Vida Ltda. 
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Tabela: 47 – Previsão de investimentos 

Bem/aquisição/Investimento Previsão de Investimento (R$) 

Caminhão Traçado 26280 c/ caçamba R$ 400.000,00 

Escavadeira Hidráulica 24 ton. R$ 500.000,00 

Trator Esteira 18 ton. R$ 700.000,00 

Total R$ 1.600.000,00 

Fonte: Chiavini & Santos (2019) 

Em atendimento à Lei 9.985/2000, ao Decreto Federal 4340/2002 e ao Decreto Federal 

6.848/2009, a Mineração Longa Vida destinará o percentual exigido pelas legislações citadas para 

compensação ambiental, que deverá ser destinado às Unidades de Conservação mais próximas ao 

empreendimento. 

O cômputo do valor da compensação deve ser calculado de acordo com os valores 

apresentados na tabela acima. 

14.2 Grau de Impacto (GI) e Compensação Ambiental (CA) 

Para determinação do Grau de Impacto Ambiental foram valorados os índices de Magnitude (IM); 

Índice Biodiversidade (IB); Índice Abrangência (IA); Índice Temporalidade (IT); influência em Unidade de 

Conservação (IUC) e índice de comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP), conforme demostra o 

quadro a seguir:  
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Quadro 59 – Grau de Impacto para Compensação 

 
Fonte: Chiavini & Santos, 2019.  

Calculando temos: 

 ISB = Impacto sobre a Biodiversidade 

ISB = IM x IB (IA+ IT) / 140 → ISB = 0,107 

 CAP = Comprometimento de Área Prioritária 

CAP = IM x ICAP x IT / 70 → CAP = 0 

Portanto: 

GI = ISB + CAP + IUC → GI = 0,107 + 0 + 0 → GI = 0,107 

CA = VR x GI = 1.600.000 x 0,107% → CA = 1.712,00 

O valor da Compensação Ambiental, conforme cálculo apresentado, será de R$ 1.712,00 

Índices Atributos Valores

IM (índice magnitude) 
Média magnitude do impacto ambiental negativo em

relação ao comprometimento dos recursos ambientais 
3

IB (índice de biodiversidade) 
Biodiversidade se encontra medianamente 

comprometida 
1

IA (índice de abrangência) 
Impactos que ultrapassam a área de uma microbacia

limitados à área de uma bacia de 3ª ordem 
1

IT (índice de temporalidade) 
Imediata: até 5 anos após a instalação do 

empreendimento 
4

IUC (influência em Unidade de Conservação)

Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou 

impactos em áreas prioritárias totalmente sobrepostas a 

unidades de conservação.

0

ICAP (índice de comprometimento de

Áreas Prioritárias)

Impactos que afetem áreas de importância biológica 

muito alta 
0
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Ressalta-se que este valor de compensação ambiental é uma estimativa, podendo ser alterado 

pelo Órgão Ambiental Competente. 

14.3 Proposta para Destinação dos Recursos da Compensação Ambiental 

Conforme regulamentado juridicamente, a compensação ambiental que se refere as legislações 

supracitadas, deve ser destinada, preferencialmente, às Unidades de Conservação mais próximas ao 

impacto. 

Sendo assim, sugere-se que os recursos advindos da compensação ambiental sejam destinados 

à Estação Ecológica de Itapeva, situada a cerca de 19,5 km da Mineração Longa Vida (em linha reta), 

abrangida por uma área total de 106,77 ha. A referida UC, encontra-se no município de Itapeva/SP e foi 

estabelecida a partir do Decreto nº 23.791 de 13 de agosto de 1985, tendo como coordenada média 

(SIRGAS2000): 24°4’44,77” S / 49°4’32,28” O. 
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 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Com base na Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo VI, na qual estabelece 

no Artigo 225, parágrafo 2º, que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 

da lei”.  

O Decreto 97.632, de 10/04/1989, regulamentou a Lei 6.938/86, no que se refere à recuperação 

de áreas degradadas pela atividade de mineração (IBAMA, 1990). Segundo o referido decreto, os 

empreendimentos no setor mineral deverão apresentar ao órgão competente o Plano de Recuperação 

de Áreas Degradadas pela atividade de mineração como um documento integrante do Estudo de Impacto 

Ambiental (IBAMA, 1990).   

No início, o PRAD era aplicado apenas na atividade mineradora, na década de 1990 foi 

estendido como forma de condicionante e ajustes de conduta ambiental para outras atividades 

degradadoras, sendo incorporado como um programa complementar da maioria dos Estudos de Impacto 

Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental e em Termos de Ajuste de Conduta (TAC), firmados entre 

empresas e o Ministério Público. Grande parte dos trabalhos de recuperação ambiental, originários de 

PRAD, tem origem nas imposições da legislação brasileira (ALMEIDA, 2016). 

O PRAD (plano ou projeto de recuperação de área degradada), tem como objetivo principal criar 

um roteiro sistemático, contendo as informações e especificações técnicas organizadas em etapas 

lógicas, para orientar a tecnologia de recuperação ambiental de áreas degradadas ou perturbadas para 

alcançar os resultados esperados (ALMEIDA, 2016). De acordo com dados da Fundação para 

Conservação e a Proteção Florestal do Estado de São Paulo (2004), o projeto técnico é um instrumento 

de planejamento, execução e avaliação. 

O PRAD descrito nesse capítulo tem referência ao projeto de ampliação da área de lavra da 

jazida de filito da Mineração Longa Vida Ltda. O empreendimento está situado em um lugar denominado 

Sítio Olho D’água, localizado no Bairro do Alegre, município de Nova Campina, porção Sudoeste do 

Estado de São Paulo.  
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15.1 Objetivos 

Este plano de recuperação de áreas degradas tem o objeto de elaborar e apresentar um projeto 

de reabilitação das áreas degradadas pela atividade de mineração, visando a obtenção de subsídios 

técnicos que possibilitem a manutenção e/ou melhoria da qualidade ambiental.  

 Objetivos Específicos  

 Caracterização e avaliação da degradação ambiental; 

 Definição dos objetivos e análise das alternativas de recuperação; 

 Definição e implementação das medidas de recuperação: revegetação (estabilização biológica), 

geotécnica (estabilização física), e remediação ou tratamento (estabilização química); e  

 Proposições para monitoramento e manutenção das medidas corretivas implementadas. 

15.2 Legislação Pertinente 

De acordo com o Art. 20 da trigésima quinta edição da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, realizada no ano de 2012, considera-se como bens da União, dentre outros, os recursos minerais, inclusive 

os do subsolo, conforme disposto no inciso IX. O Art. 176 da referida Lei afirma que as jazidas minerais, 

estando ou não em lavra, constitui propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou 

aproveitamento.  

Tais jazidas são de domínio da União, estando a sob responsabilidade federativa a concessão de 

lavra aos interessados. Os parágrafos primeiro a quarto do artigo supracitado esclarecem que a 

concessão de lavra poderá ser fornecida a pessoas físicas ou jurídicas que estejam em dia com os 

critérios legais estabelecidos pela legislação brasileira, sendo as concessões emitidas, fixadas por tempo 

limitado e intransferíveis sem que haja prévia autorização da União. 

 Ambiental 
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O licenciamento ambiental do empreendimento iniciou-se em 13/11/1998 com a emissão da 

Licença de Instalação nº 122531 para a atividade de extração de filito. Atualmente, a mineradora realiza 

as atividades de extração e beneficiamento de filito através das Licenças de Operação n°. 70000380 e 

70000375, respectivamente.  

 Minerária 

O empreendimento é compreendido pelo processo minerário de n° 820.530/1984, este que 

possui Portaria de Lavra de n° 206, emitida pela ANM, cuja publicação se deu pelo Diário Oficial da União 

no dia 11 de abril de 1984. Trata-se de um polígono que possui uma área de 52,1 hectares. 

15.3 Localização da Área 

A jazida da Mineração Longa Vida Ltda., situa-se no Sítio Olho D’água, Bairro do Alegre, CEP: 

18.435-000, no município de Nova Campina, porção Sudoeste do Estado de São Paulo. 

15.4 Número do Processo na ANM 

O empreendimento é compreendido pelo processo minerário de n.º 820.530/1984, este que 

possui Portaria de Lavra de n.º 206, emitida pela ANM, cuja publicação se deu pelo Diário Oficial da União 

no dia 11 de abril de 1984. 

15.5 Endereços para Correspondência 

A jazida de filito pertencente à Mineração Longa Vida Ltda., situa-se no município de Nova 

Campina, próximo ao perímetro urbano. Para acessar o empreendimento partindo do trevo do letreiro da 

cidade na Rodovia Luiz José Sguario (km 16), principal via de acesso à Nova Campina, deve-se seguir a 

Rua Salatiel David Muzel por 300 m, acessando pela esquerda a estrada municipal por 1,2 km em direção 

à Mineração Longa Vida Ltda., e as Indústrias Silicate, que dividem a mesma portaria.  

O município de Nova Campina, situa-se na região Sudoeste do Estado de São Paulo e dista, 

por acesso rodoviário, 290 km da capital utilizando-se a Rodovia Castelo Branco (SP 280) em conexão 

com as Rodovia Raposo Tavares (SP 270) de Sorocaba à Itapetininga, a Rodovia Professor Francisco 
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da Silva Pontes (SP 127) de Itapetininga à Capão Bonito, seguindo então pela Rodovia Francisco Negrão 

(SP 258) até o município de Itapeva, com acesso interno para a Rodovia Luiz José Sguario até o município 

de Nova Campina (km 16). 

15.6 Nome e Endereço do Proprietário do Solo 

É de titularidade da Mineração Longa a propriedade onde pretende ampliar o novo 

empreendimento minerário. 

15.7 Caracterização do Empreendimento  

 Plano de Desenvolvimento da Atividade de Lavra 

As atividades de operação desenvolvidas pela Mineração Longa Vida Ltda., para a explotação 

da jazida mineral de filito é a céu aberto em bancadas. O desmonte do minério é mecânico, com exceção 

de algumas frentes que necessitam de detonação.  

Devido às características do minério existente, os mesmos sofrerão um processo de lavra 

seletiva, britagem e homogeneização a fim de adequá-los as características físicas e químicas 

compatíveis às exigências do mercado consumidor. O capeamento que recobre o Filito é composto por 

rochas de Arenito Furnas que apresentam granulometria variável, desde argila até o cascalho.  

 Características dos Solos Orgânicos de Ocorrência na Área a Ser Implantada 

Nos locais de exposição do solo, pode-se constatar duas feições, a primeira, oriundo da 

decomposição da formação Furnas, com grande contribuição de areia, baixa coesão, elevada capacidade 

de percolação, com gradual aumento da coesão nos horizontes proximais com o Filito. Em locais com 

maior declive observa-se que o solo se encontra mais delgado (não ultrapassando 1,0m), por vezes 

expondo o Filito. No mais, em porções onde não houve decape, a cobertura pedológica reflete a natureza 

sedimentar paleozoica (Formação Furnas) disposta sobre as unidades metamórficas terrígenas de baixo 

grau (Figura 200). 
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Figura 200 - Característica do arcabouço pedológico disposto na ADA. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 Classificação do Estéril e Rejeito Quanto ao Grau de Inertibilidade 

O material estéril é composto por arenito de formação furnas. O arenito é uma rocha sedimentar 

que resulta da compactação e litificação de um material granular da dimensão das areias.  

O arenito é composto basicamente de SiO2 e argila, porém a maior concentração é de SiO2, 

podendo esta ultrapassar os 50%  da composição, a concentração de Al2O3 varia conforme a área, 

podendo chegar a 15%, no mais é composta por pequenas porcentagens de Fe2O3, CaO, MgO e K2O e 

valores ínfimos de TiO2, MnO e P2O5. 

Após a análise da ABNT NBR 10004, constatou-se que a composição do arenito é classificada 

como Resíduo não Perigoso Classe II e por este não possuir elementos solubilizados em valores 

superiores ao padronizado pela norma, a subclassificação do mesmo é Resíduo Inerte Classe II B.  

Todo o minério extraído é aproveitado, não havendo, portanto, a formação de rejeitos. 
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 Sistema de Beneficiamento  

O beneficiamento do FILITO é feito através de um sistema de britagem, onde rochas maiores 

são reduzidas ao tamanho ideal para passar pelo sistema de blendagem e assim, atingir a composição 

mineral ideal para atender à demanda comercial da empresa. 

Nesse processo, o FILITO bruto tem seu tamanho reduzido, posteriormente, é empilhado por 

meio de uma correia transportadora nas pilhas de minério contidas no pátio de estocagem, de onde parte 

para expedição. 

O processo de beneficiamento gera particulados apenas durante a queda do FILITO já britado, 

do topo da correia até atingir a pilha de minério. Não há geração de vibrações nessa etapa e os ruídos 

restringem-se à própria área do beneficiamento. 

Assim como as demais emissões, o material particulado e os ruídos gerados no britador se 

restringe localmente. Seu impacto é mitigado regionalmente com uso a implantação da cortina arbórea e 

localmente, com uso de EPIs pelos colaboradores e visitantes. 

 Sistema de Disposição de Estéril 

A disposição do material estéril formará quatro bancos de 10m de altura e um com 5m de altura 

todos com inclinação de face de 45° e bermas de 5m, com início da projeção na cota de 845, chegando, 

portanto, ao nível 890, estes bancos serão implantados em meia encosta com suavização da declividade, 

contribuindo assim para a formação de uma pilha estável, visando minimizar qualquer risco de 

movimentação de massa, face aos efeitos erosivos.  

Ressalta-se que para a implantação do DCE, está prevista a supressão de vegetação exótica 

em uma área de 2,61 ha, portanto não cabe a determinação da área de supressão vegetal, uma vez que 

esta refere-se a supressão da vegetação nativa. 
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 Estruturas de Apoio 

As estruturas de apoio já se encontram devidamente instaladas, licenciadas e em 

funcionamento, sendo assim, a ampliação da lavra pertencente à Mineração Longa Vida Ltda., não prevê 

instalação de novas estruturas como escritórios, beneficiamento, estradas para acesso à jazida, pátio de 

estocagem ou outros, excetuando a ampliação do DCE (Depósito Controlado de Estéril) já existente. 

  Água e Esgoto 

A utilização de recursos hídricos no empreendimento se dá por meio de captação de poço, para 

fins de consumo industrial/hidrossanitário, lavagem de veículos e umectação de vias e é consorciado com 

o sistema de abastecimento público. Tendo em vista a vazão diária, em conformidade com o disposto 

nas Portarias DAEE n. 1.630 e n.1.631, é declarada a dispensa de outorga para o poço localizado nas 

coordenadas geográficas: Latitude 24º07'27.611" S / Longitude: 48º53'24.737" O, através do Processo 

DAEE 9410693 Volume 01 com publicação no DOE em 21/09/2017. 

O município de Nova Campina apresenta concessão da Sabesp, pelo fornecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto.  

15.8 Diagnóstico Ambiental  

 Definição das Áreas de Influência 

De acordo com Parente e Kato (2001), áreas de influência podem ser compreendidas como 

espaços geográficos onde estão contidos os receptores diretos e indiretos dos efeitos desencadeados 

pelas ações de determinado empreendimento. Podemos conceituar Área de Influência como o espaço 

territorial que recebe os impactos, sejam positivos ou negativos, diretos ou indiretos, causados por 

determinado empreendimento.  

A Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, em seu Art. 5º, Inciso III, solicita: definir 

os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de 

influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. 
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Em consonância ao disposto na CONAMA 01/86, a Resolução CONAMA 305, de 04 de julho de 

2002 compreende como Área de Influência Indireta o conjunto ou parte dos municípios envolvidos, tendo-

se como base a bacia hidrográfica abrangida. Na análise socioeconômica, esta área pode ultrapassar os 

limites municipais e, inclusive, os da bacia hidrográfica. 

A mesma legislação define Área de Influência Direta como àquela necessária à implantação de 

obras/atividades, bem como aquelas que envolvem a infraestrutura de operacionalização de testes, 

plantios, armazenamento, transporte, distribuição de produtos/insumos/água, além da área de 

administração, residência dos envolvidos no projeto e entorno. 

15.8.1.1 Área de Influência Indireta 

Com base nas CONAMAs 01/86 e 305/2002, levando em consideração as particularidades que 

envolvem os meios físico, biótico e socioeconômico, bem como as sugestões apresentadas pela CETESB 

por meio do Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA n° 474/17/IE, expedido em 18 de dezembro de 2017, a AII foi 

diferenciada com base em duas realidades: uma para o meio biótico e físico, e outra para o meio 

antrópico, conforme abaixo: 

Para os meios físico e biótico, a delimitação da área de influência é dada pela sub-bacia do 

Taquari-Mirim; já para o meio socioeconômico a base é a ligação intrínseca entre o meio antrópico e as 

questões sociais envolvidas, como fornecimento de mão de obra e geração de impactos indiretos – como 

o aumento do tráfego de veículos. Para essa realidade foi considerada a sub-bacia do Taquari-Mirim e 

as manchas urbanas dos municípios de Nova Campina e Itapeva. A Área de Infuência Indireta perfaz 

uma área de 330,15 km². 

15.8.1.2 Área de Influência Direta  

Assim como a AII, a AID pode ser definida diferentemente para o meio antrópico e conciliada 

entre os meios biótico e físico. No entanto, tendo em vista as características do empreendimento, o 

potencial causador de impactos diretos do ponto de vista físico e biológico, e as sugestões apresentadas 
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pela CETESB por meio do Termo de Referência, considerou-se como AID para todos os meios, um raio 

de três quilômetros da Área de Influência Direta do empreendimento. 

A definição citada acima se aplica, não só ao meio físico e biótico, como também ao 

socioeconômico, tendo em vista que um raio de 3km da ADA abrange a mancha urbana do município de 

Nova Campina, assim como os principais bairros no entorno da Mineração Longa Vida. A Área de 

Influência Direta perfaz uma área de 3.719 ha. 

15.8.1.3 Área Diretamente Afetada 

A Área Diretamente Afetada foi definida de acordo com a área delimitada para ampliação do 

empreendimento, compreendendo a área de cava, assim como a região destinada ao DCE (Depósito 

Controlado de Estéril), conforme apresentado na tabela a seguir. 

Quadro 60 – Delimitação Espacial da ADA 

Descrição Área de abrangência (hectare) 

Área da Lavra 9,73 

DCE 2,60 

Total 12,33 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 Meio Físico  

15.8.2.1 Geologia e Geomorfologia  

A área está situada sobre solos oriundos da decomposição de rochas sedimentares da 

Formação Furnas, com cava interceptando unidades terrígenas do Grupo Itaiacoca.  A topografia da 

localidade, considerando a AID, é predominantemente dissecada, sendo que a área compreendida pela 

ADA engloba o divisor de microbacia, com jusância para drenagem em meia encosta, desde o início das 

atividades de lavra até o presente momento, predominam com avanço frontal das bancadas, sendo que 

nos últimos anos, os processos de lavra vêm passando por transição de avanço frontal para 

aprofundamento da cava. A imagem a seguir, exemplifica a característica do arcabouço local (Figura 

201). 
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Figura 201 - Exemplificação das características do arcabouço geológico local. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

15.8.2.2 Clima 

Cruz et al., (2010) definem clima como a um conjunto de dados (temperatura, pressão, umidade) 

a respeito das condições atmosféricas de um determinado local, durante um período cronológico 

específico. Logo, a definição das condições climáticas de determinada região, depende do cruzamento 

de uma gama de fatores externos ao ambiente. 

• Temperatura  

De acordo com Pécora et al., (2005), temperatura pode ser definida cognitivamente como o nível 

de calor existente no ambiente, resultante, por exemplo, da ação dos raios solares ou do calor existente 

em um determinado corpo. 

Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI), 

o município é caracterizado por apresentar temperatura média anual de 19,0°C, oscilando entre mínima 

média de 13,1°C e máxima média de 25,1°C (SSRH, 2014). 

• Vento  

O vento é definido pela ANAC – Agência Nacional da Aviação Civil como o ar em movimento 

ocasionado por uma diferença de pressão entre duas regiões, decorrente da variação de temperatura 
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Sempre que ocorrer uma diferença de pressão entre dois pontos, irá acontecer o deslocamento 

de ar do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão no sentido horizontal. A este fenômeno 

dá-se o nome de vento (ANAC, 2018). 

Dados do INMET (2018), apontam que a direção predominante dos ventos na região de Nova 

Campina varia entre noroeste e sudoeste, sendo a maior incidência de ventos na direção na direção 

noroeste. 

Dos 5.820 registros da direção do vento computados pela Estação Amostral de Itapeva entre o 

dia primeiro de janeiro de 2018 e 31 de agosto de 2018, 1.475 registros pontam o vento na direção 

noroeste, 1.405 o sentido oeste e 1.078 para sudoeste. 

•  Umidade  

O ar é constituído por uma mistura de gases (nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, etc.), vapor 

de água e uma série de contaminantes, como partículas sólidas em suspensão e outros gases (LOPES 

et al., 2008). Pode ser compreendido como ar seco, o ar natural onde não há a presença do vapor de 

água ou contaminantes.  

De acordo com Lopes et al., (2011), apesar de algumas pequenas variações em função da 

localização geográfica e da altitude, a composição do ar seco é relativamente constante, sendo a média 

percentual, apresentada na tabela a seguir: 

       Tabela: 48 – Composição do ar seco. 

Componente Fórmula Conteúdo (% por volume) 

Nitrogênio N2 78,084 

Oxigênio O2 20,948 

Argônio Ar 0,934 

Dióxido de carbono CO2 0,033 

Outros - 0,001 

       Fonte: Lopes et al., (2011). 

Segundo Buriol et al., (2015), são vários os elementos meteorológicos que influenciam no 

metabolismo dos organismos vivos. O autor afirma que a combinação entre elementos como temperatura, 
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umidade do ar, evaporação, velocidade do vento e radiação, desempenha um importante papel para 

garantir condições de vida favoráveis aos seres vivos, no entanto, Lopes et al., (2011) afirma que o 

conforto térmico do ambiente depende mais da quantidade de vapor d’água disperso no ar que da 

temperatura propriamente dita. 

Em outras palavras, pode-se assumir que a umidade do ar é a principal variante para a 

manutenção biológica e para a promoção do conforto térmico ambiental. 

Dados da Estação Automática de Itapeva - SP, fornecidos pelo INMET, revelam que do dia 01 de 

janeiro até o dia 31 de agosto de 2018, a umidade relativa do ar média foi de 76,5%. 

Durante o ano de 2018, a umidade média do ar registrada, variou entre 67,5% e 81,3%, sendo o 

menor valor revelado em julho.  

• Precipitação 

A precipitação pluvial tem sido bastante estudada em diferentes regiões do mundo, em face de 

sua importância no ciclo hidrológico e a manutenção dos seres vivos no planeta (SILVA et al, 2010). 

De acordo com Nascimento et al., (2010), as precipitações compõem uma das principais formas 

de entrada de energia em bacias hidrográficas, representando, com isso, interação entre atmosfera e 

outros ambientes constituídos em superfície. Contribui para a ciclagem de nutrientes, formação dos solos 

e para o retrabalhamento de feições geomorfológicas, tanto nas encostas como nas calhas fluviais. 

Segundo dados do DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica, as medições pluviométricas 

registradas pelo órgão entre os anos de 1939 e 2001 no município de Nova Campina, revelam uma 

pluviosidade média anual de 1.425,88 mm. O DAEE não possui dados quanto às medições pluviométricas 

entre os anos de 2002 e 2018. 

15.8.2.3 Hidrologia 

O sistema hidrográfico inserido na AII apresenta uma complexa rede de drenagens dado o 

controle estrutural promovido por inúmeras falhas geológicas, famílias de fraturas e zonas de 
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cisalhamento associadas a um sistema geotectônico colisional e de diversas reativações ao longo de 

vários ciclos de eventos geológicos, trazendo como resultado final a ocorrência de corpos aquosos com 

características heterogêneas abrangendo todo espectro associado à morfologia de redes de drenagem, 

incluindo desde formas dendríticas até retilíneas, passando pelos sistemas sub-dendríticos e sub-

retangulares, associada a esta complexidade está a geomorfologia refletindo a natureza geológica da 

localidade.  

Embora complexa a AII, está inserida em sua totalidade sobre o sistema de drenagem 

pertencente à bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, de acordo com DAEE, a Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos a qual AII se insere é a nº 14 – “Alto Paranapanema”.  

A UGRHI 14 possui uma área de drenagem de 22.736,75 km², cujos principais cursos d’água 

são o Rio Paranapanema, Rio Apiaí-Guaçu, Rio Taquari, Rio Itapetininga, Rio Verde, Rio Capivari, Rio 

Itararé e Ribeirão das Almas. No território da bacia, encontram-se os reservatórios Boa Vista, Jurumirim, 

Piraju e Chavantes (SIGRH, 2017). 

Analisando a rede de drenagem do Alto Paranapanema, observa-se que a densidade de drenagem se 

mantém alta nas porções mais elevadas e à medida que segue em direção à Depressão Periférica alterna-se em 

áreas de ocorrência dos arenitos. O padrão de drenagem também apresenta alguns diferenciais, tendendo para 

o dendrítico na margem direita do Paranapanema e para o subparalelo em outra margem. 

De uma forma geral, os mananciais hídricos podem ser divididos em dois tipos básicos, quanto 

à sua forma de ocorrência: 

1. Mananciais hídricos superficiais – são aqueles que englobam todos os corpos d’água 

aflorantes, tais como rios e lagos;  

2. Mananciais hídricos subsuperficiais – estes, por sua vez, podem ser subdivididos em duas 

classificações, quanto à posição e relação das águas com o meio rochoso no qual estão inseridos: 

2.1. Aquífero freático – localiza-se e relaciona-se à zona saturada da camada de solo e rocha 

alterada, não se encontrando confinado e nem sob pressão; e que nas depressões dos relevos acabam 

por emergirem formando um corpo hídrico superficial (rio ou lago); 
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2.2. Aquífero subterrâneo – encontra-se a uma maior profundidade no meio rochoso e que pode 

estar confinado e sob pressão. Normalmente, encontra-se mais protegido das variações pluviométricas e 

poluições locais. 

Três são as unidades aquíferas presentes na região, sendo que, destas, duas são de natureza 

porosa (Aquíferos Tubarão e Furnas) e uma fraturada, representada pelo Aquífero Cambriano (Dados 

Obtidos do Caderno de Águas Subterrâneas de São Paulo SMA, 2012). 

15.8.2.4 Solo 

Pode-se constatar duas feições, a primeira, oriundo da decomposição da formação Furnas, com 

grande contribuição de areia, baixa coesão, elevada capacidade de percolação, já sobre o Grupo 

Itaiacoca (mais especificamente sobre o FILITO), o que se percebe é que o mesmo se apresenta 

pontualmente e com espessura delgada (não ultrapassando 1,0m). No mais, em porções onde não houve 

decape, a cobertura pedológica reflete a natureza sedimentar paleozoica disposta sobre as unidades 

metamórficas terrígenas de baixo grau. 

 Meio Biótico 

15.8.3.1 Fauna  

O grupo dos vertebrados terrestres sugeridos para o estudo de estudo impacto ambiental –

herpetofauna, avifauna e mastofauna - apresentam características que podem prover informações a 

respeito do nível de qualidade ambiental.  

Referindo-se à herpetofauna, devido às características ecológicas e biológicas, estes se 

mostram particularmente sensíveis às variações ambientais, de modo que muitas espécies podem ser 

consideradas indicadoras de boa qualidade ambiental (DUELLMAN e TRUEB, 1994; FARIA et al., 2007).  

Dentre as espécies da herpetofauna, os anfíbios particularmente são os mais sensíveis, pois 

além da baixa mobilidade - que limita a dispersão dos indivíduos - a maioria das espécies apresenta um 

ciclo de vida complexo, envolvendo uma fase aquática e uma terrestre, o que os torna dependentes da 
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boa qualidade destes dois ambientes (DUELLMAN e TRUEB, 1986). Wake (1998), afirma que devido 

essas características os anfíbios podem ser considerados bioindicadores de boa qualidade ambiental. 

Com relação aos répteis, há uma lacuna de conhecimento sobre a distribuição das espécies e 

sua sensibilidade, pois a maioria possui hábitos crípticos e/ou distribuição naturalmente rara. A principal 

importância ecológica das serpentes e lagartos em um ecossistema, está relacionada com as interações 

tróficas com as demais espécies (TOFT, 1985). 

As aves apresentam uma grande diversidade de preferências ecológicas, como dieta, uso das paisagens 

e estratos vegetacionais (GRAY et al., 2007). Gray et al., (2007) afirmam que é possível constatar, a partir das 

espécies que compõe a comunidade, o nível de estrutura vegetacional, tipologia e grau de conservação das 

paisagens. Andrade (2006), complementa o tema afirmando que o grupo das aves constitui excelente bioindicador 

das condições ecológicas das paisagens, pelo fato de suas características naturais favorecerem a obtenção de 

dados consistentes, mesmo que em um curto espaço de tempo. 

Por fim, os mamíferos exercem um importante papel ecológico nos diversos ecossistemas, pois 

contribuem para a manutenção do equilíbrio das populações e comunidades dos ambientes em que estão 

inseridos, atuando como polinizadores, pastadores, predadores e/ou dispersores de sementes, presas e 

predadores de topo de cadeia (CARRILLO, 2000). De acordo com Dotta e Verdade (2007) esses animais 

mostram-se sensíveis principalmente a fatores relacionados à ocupação humana, por exemplo, caça, 

perda e fragmentação de habitat. 

Logo, a análise conjunta dos dados, pode prover informações sobre o estado de conservação 

do local estudado, bem como, possíveis medidas a serem tomadas afim de mitigar impactos provenientes 

da ampliação do empreendimento.  

Descrição qualitativa e quantitativa  

Para a descrição quantitativa e qualitativa da fauna, foram utilizados três grupos de vertebrados 

terrestres (herpetofauna, avifauna e mastofauna). Os dados têm como base o levantamento de dados 

primários que ocorreu no estudo de impacto ambiental.  
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Ao total, foram detectadas 141 espécies, sendo 22 anfíbios, 7 répteis, 103 aves e 9 mamíferos. 

Foi possível também o registro de 28 espécies endêmicas da Mata Atlântica, sendo 8 da herpetofauna, 

18 de aves e duas de mamíferos.  

A seguir, segue uma descrição resumida da composição das espécies para cada grupo de fauna. 

Para dados mais completos das espécies registradas em campo, consultar o capítulo de fauna (10.4), no 

item de dados primários, referente a cada grupo estudado. 

● Herpetofauna 

Os resultados revelaram uma riqueza de 29 espécies, sendo 7 répteis (quatro lagartos e três 

serpentes) pertencentes à ordem Squamata e 22 anfíbios pertencentes a ordem Anura.  

Os anfíbios estão distribuídos em seis famílias: Brachycephalidae (2 spp.), Bufonidae (2 spp.), 

Craugastoridae (1 sp.), Hylidae (9 spp.), Hylodidae (2 spp.) e Leptodactylidae (6 spp.). Constatou-se que 

as famílias que mais geraram registros foram Hylidae e Leptodactylidae, corroborando com outros 

levantamentos realizados em regiões de mesma fitofisionomia (FEIO e FERREIRA, 2005; BERTOLUCI 

et al., 2009). 

Ao total, oito espécies registradas são consideradas endêmicas da Mata Atlântica: Ischnocnema 

parva (rãzinha-do-folhiço), Rhinella ornata (sapo-cururuzinho), Haddadus binotatus (rã-do-folhiço), Boana 

bischoffi (perereca), Boana faber (sapo-ferreiro), Bokermannohyla hylax (perereca), Crossodactylus 

caramaschii (rã-do-riacho) e o Enyalius iheringii (camaleão) (HADDAD et al., 2013; MARQUES et al., 

2003). 

Duas espécies de serpentes peçonhentas foram registradas: a Bothrops jararaca (jararaca) e o 

Bothrops jararacussu (jararacuçu). Ambas apresentam dentição solenóglifa e fazem parte da família 

Viperidae. 

 As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos no 

Brasil, cerca de 90% (BOCHNER e STRUCHINER, 2003). As peçonhas de ambas as serpentes possuem 

ação proteolítica (com uma ação inflamatória aguda), coagulante e hemorrágica (FRANÇA e MÁLAQUE 

2003). 
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Os dados primários demonstram que a herpetofauna local é constituída por espécies que usam 

os três tipos de habitats disponíveis (áreas abertas, áreas abertas e florestadas e áreas florestadas). A 

maior parte das espécies registradas são especialistas de ambientes florestais (41%). Espécies com 

essas características dependem de ambientes florestais de boa qualidade para a reprodução (WAKE, 

1998).  

As espécies florestais foram encontradas apenas nas áreas de influência direta do 

empreendimento (AID). Já na área diretamente afetada (ADA), foram registradas algumas espécies, 

menos exigentes, como o Salvator merianae (teiú), e o Rhinella icterica (sapo-cururu), que atuam como 

generalistas na paisagem, pois se beneficiam de ambientes modificados pela ação humana. 

Nenhuma das espécies registradas encontra-se sob qualquer grau de ameaça segundo todas 

as listas consultadas (BRASIL, 2014; DECRETO ESTADUAL 63.853, 2018; IUCN, 2019). 

● Avifauna  

Ao total, 103 espécies foram registradas nas áreas de estudo, pertencentes a 40 famílias e 17 

ordens. Ao todo, 18 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, 17 delas consideradas florestais (DE 

LUCA et al., 2009).  

São desde pequenas espécies, como o Thalurania glaucopis (beija-flor-de-fronte-violeta), até 

espécies maiores, como o Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-verde). Porém, a maioria das espécies 

consideradas florestais são passeriformes, como Chiroxiphia caudata (tangará), Tangara seledon (saíra-

sete-cores), Myiothlypis leucoblephara (pula-pula-assobiador), Habia rubica (tiê-de-bando) e 

Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado). Esses dois últimos, também considerados altamente sensíveis 

às alterações ambientais (STOTZ et al.,1996). 

De forma geral, a comunidade inventariada é constituída em sua maioria por espécies de baixa 

sensibilidade às interferências antrópicas (66 spp.). Em seguida 35 espécies são classificadas como 

média sensibilidade. E apenas 2 espécies são consideradas de alta sensibilidade: Habia rubica (tiê-de-

bando) e Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado) (STOTZ et al., 1996). 
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Em consulta às listas oficiais das espécies ameaçadas de extinção ou com algum grau de 

vulnerabilidade, definidas pela Portaria do MMA - Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 17 de dezembro 

de 2014 e pelo Decreto Estadual nº 63.853, de 27 de novembro de 2018, verificou-se que apenas uma 

espécie apresentou status de quase ameaçada, segundo a lista estadual de animais ameaçados de 

extinção: Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco). 

De acordo com o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (2019) e Develey e Endrigo (2011), 

entre as espécies inventariadas, apenas Passer domesticus (pardal) e Columba livia (pombo-doméstico) 

são consideradas espécies exóticas, trazidas da Europa para o Brasil. 

● Mastofauna  

Com base nos dados adquiridos no estudo de impacto ambiental, foram contabilizadas nove espécies 

de mamíferos terrestres, distribuídos em seis famílias e cinco ordens.  

Três famílias correspondem a mamíferos de médio e grande porte, e cada família contabilizou apenas 

uma espécie: Procyonidae (Nausa nasua), Dasypodidae (Dasypu sp.) e Leporidae (Sylvilagus brasiliensis).  

A família Cricetidae contabilizou 2 espécies de roedores (Juliomys pictipes e Oligoryzomys sp.). 

E por fim, a família Didelphidae foi a mais expressiva com 3 espécies, todos marsupiais (Didelphis 

albiventris, Didelphis aurita e Philander frenatus). Duas espécies apresentam endemismo no bioma mata 

atlântica (Juliomys pictipes e Philander frenatus). 

Os levantamentos de campo não revelaram a existência de espécies de mamíferos 

consideradas como indicadoras de boa qualidade ambiental, ou altamente sensíveis a perturbações. No 

entanto, as espécies registradas possuem características fundamentais para o equilíbrio ecossistêmico 

regional, podendo ser citadas como relevantes para a manutenção ecológica. 

De uma forma geral, pequenos roedores e marsupiais possuem um papel importante na cadeia 

trófica, pois além de apresentarem uma dieta variada, também servem de presas para um grande número 

de predadores, como: serpentes, aves de rapina e outros mamíferos carnívoros (DELCIELLOS et al., 

2006). Além disso, atuam diretamente na dinâmica populacional dos ambientes, contribuindo, por 

exemplo, na dispersão de sementes (CÁCERES e MONTEIRO-FILHO, 2000; OLIVEIRA et al., 2007). 
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Em consulta às listas oficiais das espécies ameaçadas de extinção ou com algum grau de 

vulnerabilidade, definidas pela Portaria do MMA - Ministério do Meio Ambiente nº 444, de 17 de dezembro 

de 2014 e pelo Decreto Estadual nº 63.853, de 27 de novembro de 2018, verificou-se que não existem 

exemplares da mastofauna considerados ameaçados de extinção, ou mesmo, em status de vulnerável. 

As demais espécies não possuem nenhum grau de ameaça, conforme as listagens oficiais (BRASIL, 

2014; DECRETO ESTADUAL 63.853,2018; IUNC, 2019). 

15.8.3.2 Flora  

Com base na crescente valorização da terra e de sua cobertura vegetal, mais se tornam 

necessários os Inventário Florestais, os quais permitem descrever a quantidade e a qualidade das 

espécies florestais ocorrentes e muitas das características do terreno (HIGUCHI et al.,1982). O inventário 

Florestal é a base para o manejo, para a conservação das florestas, para o planejamento regional e 

fundamenta a tomada de decisões estratégicas nos diversos níveis administrativos (VIBRANS et al., 

2010).  

De acordo com Silva et al., (2002), para fins de manejo, três tipos de inventário devem ser 

considerados: o inventário de reconhecimento, para uma avaliação global da floresta; o inventário pré-

exploratório, para o conhecimento detalhado dos blocos de exploração anual; e o inventário florestal 

contínuo, para monitorar o desenvolvimento da floresta, principalmente em termos de crescimento, 

ingressos e mortalidade, já o inventário pré-exploratório é, em geral, realizado a uma intensidade, com 

detalhes que chegam ao nível de localização espacial das árvores a serem abatidas.  

Com base nas informações acerca da importância de estudos florestais, o plano de recuperação 

de áreas degradadas visou angariar informações sobre as espécies vegetais do local do empreendimento 

e também prover informações para futuros projetos de revegetação na região. 

Descrição qualitativa e quantitativa  

A paisagem ao redor do empreendimento é marcada por zona de transição (ecótono) entre 

Savana (Cerrado) e Floresta Ombrófila Mista. Dados provenientes do laudo de vegetação, que ocorreu 

na área de influência direta (AID) e na área diretamente afetada (ADA), indicou a presença de fragmentos 

Página: 710



  

 

 

   

  

Página 622 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

secundários de Mata Atlântica em diferentes estágios de regeneração (inicial e médio), áreas destinadas 

a silvicultura, áreas de pastagem e monoculturas. 

Com base nos dados adquiridos no estudo de impacto ambiental, resultaram em um total 54 espécies, 

contempladas por 27 famílias. Nenhuma das espécies é considerada ameaçada em âmbito federal e 

estadual (PORTARIA MMA nº 443, 2014; RESOLUÇÃO ESTADUAL nº 57, 2016).  

Ao total o estudo constatou 6 são endêmicas do bioma mata atlântica, a saber: Albizia 

polycephala (Albiha), Hirtella hebeclada (Simsiúva), Lamanonia ternata (Guaperê), Leucochloron incuriale 

(Chico pires), Miconia cinnamomifolia (Jacatirão) e Nectranda megapotamica (Canelinha). 

Com base em dados referentes à riqueza por famílias botânicas, percebe-se que Fabaceae é a 

família que apresentou maior riqueza de espécies, totalizando 17 representantes, o que corresponde a 

31,5 % das espécies presentes na área estudada. As demais famílias apresentaram entre um e três 

espécies, apenas.  

As famílias de maior dispersão apontadas no estudo foram a Bignomiaceae, com 72% de 

ocorrência e a Euphorbiaceae com 57% e ocorrência. A família Bignomiaceae tem síndrome de dispersão 

anemocórica, ou seja, pela ação do vento; enquanto que a família Euphorbiaceae pode ser autocórica 

(mecanismos próprios de dispersão de sementes) e zoocórica (dispersão através de animais).  

Quando considerados os dados de abundância, a família Myrtaceae se destaca com um total de 

96 espécimes, seguida pela Fabaceae com 90 espécimes e Pinaceae, que apresentou 75 espécimes. As 

demais famílias revelaram valores menos expressivos, entre 1 e 26 espécimes. Para análise mais 

detalhada dos dados da Flora presente no empreendimento, consultar o capítulo (10.3) diagnóstico da 

flora. 

A seguir as espécies da flora registradas foram listadas com o intuito de subsidiar futuros 

projetos na região (Tabela 49). 
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Tabela: 49 – Espécies registradas através do estudo fitossociológico realizado 
nas áreas de influência direta e nas áreas diretamente afetadas pelo 
empreendimento. 

Família Nome científico  Nome popular 

Anacardiaceae 

Astronium graveolens Guavitá  

Lithraea molleoides Aroeira-brava 

Schinus terebinthifolius Aroeira-mansa 

Annonaceae Xylopia emarginata Pindaíba-reta 

Apocynaceae Aspidosperma subincanum  Guatambú-vermelho 

Asteraceae 
Gochnatia polymorpha Cambará 

Vernonanthura discolor Vassoura-branca 

Bignoniaceae 
Cybistax antisyphilitica Ipê-verde 

Jacaranda puberula Caroba 

Boraginaceae Cordia trichotoma Louro-pardo 

Chrysobalanaceae Hirtella hebeclada Simsiúva 

Combretaceae Terminalia glabrescens Cerne-amarelo 

Connaraceae Connarus regnellii Cambotá-da-serra 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Guaperê 

Euphorbiaceae 

Alchornea sidifolia Canela-raposa 

Alchornea triplinervia Tapi 

Croton floribundus Capixingui 

Fabaceae 

Albizia niopoides  Canela-de-corvo 

Albizia polycephala Albiha 

Anadenanthera colubrina Angico-branco 

Copaifera langsdorffii Copaíba 

Dalbergia villosa Sombreiro 

Inga sessis Ingá 

Leucochloron incuriale Chico-pires 

Lonchocarpus cultratus Embira-de-sapo 

Lonchocarpus muehlbergianus Embira-de-sapo 

Machaerium hirtum Pau-de-angu 

Machaerium paraguariense Jacarandá-branco 

Machaerium stipitatum Sapuva-branca 
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Família Nome científico  Nome popular 

Piptadenia gonoacantha Pau-jacaré 

Platypodium elegans Amendoim-do-campo 

Poecilanthe parviflora Coração-de-negro 

Pterogyne nitens Sucupira 

Senegalia polyphylla Monjoleiro 

Lamiaceae Vitex montevidensis Tarumã 

Lauraceae 

Nectandra lanceolata Canela-amarela  

Nectranda megapotamica Canelinha 

Nectranda oppositifolia Canela-ferrugem 

Malvaceae Luehea grandiflora  Açoita-cavalo-graúdo 

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia Jacatirão 

Myrtaceae 

Campomanesia rhombea Guabiroba 

Eucalyptus spp. Eucalipto 

Myrcia multiflora Cambuí 

Ochnaceae Ouratea castaneifolia Agulheiro 

Pinaceae Pinus elliottii Pinus 

Primulaceae Myrsine coriaceae Capororoca 

Proteaceae Roupala brasiliensis Carne-de-vaca 

Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Canjica 

Rosaceae Prunus sellowii Pessegueiro-bravo 

Rubiaceae Coutarea hexandra Quina 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Mamica-de-porca 

Salicaceae Casearia sylvestris Erva-de-macaco 

Sapindaceae 
Cupania vernalis Arco-de-peneira 

Sapindus saponaria Saboeiro 

Fonte: Chiavini & Santos, 2019. 

 Meio Socioeconômico  

A Área Diretamente Afetada – ADA pelas atividades a serem desenvolvidas na produção de minério 

está toda inserida no município de Nova Campina.  
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O escoamento do minério é realizado pela Rodovia Luiz José Sguário que liga as cidades de Nova 

Campina e Itapeva, onde estão localizadas pequenas propriedades rurais, outros empreendimentos de mineração 

e bairros rurais. 

Em função da localização do empreendimento, foi elaborado o diagnóstico geral dos municípios de 

Itapeva e Nova Campina. Para o uso do solo foi utilizado a Área de Influência Direta – AID, do empreendimento. 

O diagnóstico dos municípios foi elaborado conforme a delimitação da Área de Influência Indireta 

(AII), uma vez que esta relaciona os impactos relacionados ao meio antrópico.  

A Área de Influência Indireta (AII) do meio antrópico foi definida como as manchas urbanas dos 

municípios de Nova Campina – SP e Itapeva – SP. Nesse contexto foi descrito alguns aspectos históricos, 

sociais e econômicos de ambos os municípios.  

15.8.4.1 Nova Campina / SP 

O município de Nova Campina foi criado em 30 de dezembro de 1991, quando recebeu essa 

denominação. Antes, em 30 de novembro de 1944, na condição de distrito, com o nome de Campina do 

Veado, possuía sua sede no povoado de mesmo nome e território desmembrado do distrito-sede de 

Itapeva. Desde essa época esteve ligado ao município de Itapeva, que pertencia a uma região 

caracterizada, no século XVIII, como pouso de tropeiros. 

Sua economia está baseada em Indústrias de Fabricação de papel, minérios, madeiras, lenha 

para carvão, extração de resina, além da agricultura de feijão, milho, tomate, pimentão, vagem, caqui, 

soja entre outras. 

15.8.4.2 Itapeva / SP 

Lugar de passagem das expedições que demandavam do Sul desde o começo do século XVII, 

Faxina eram intitulados os povoadores e criadores de gado que se instalaram na extensa região entre os 

rios Itararé e Paranapanema, como a fazenda São Pedro de Itararé.  

Mas foi em 1766 que o Paulista Antônio Furquim Pedroso, por determinação do Capitão general, 

Governador da Província de São Paulo, Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, fundou o povoado de 
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Faxina, sob invocação de Santana, no antigo distrito de Minas do Apiaí, na margem esquerda do rio Apiaí-

Guaçu. Em 1769, levantado o pelourinho, foi de povoado a vila.  

A cultura do algodão desenvolvida em fins do século XIX contribuiu para o progresso de Itapeva, 

que ganhou nova base econômica na mineração moderna, paralelamente ao reflorestamento nacional e 

à triticultura. 

Mais recentemente, a indústria ligada a mineração (cobre, cimento, caulim, talco e cerâmica) 

consolidou o progresso local, apoiado pela ligação rodoferroviária. O território de Itapeva, embora hoje 

ainda seja um dos maiores do Estado, já abrangeu os atuais Municípios de Itaporanga, Itaberá, Itaí, 

Ribeirão Branco, Itararé, Buri e Riversul. 

15.9 Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras  

 Análise dos Impactos Ambientais  

Segundo a Resolução CONAMA n°01/86, impacto ambiental é definido como qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança, 

o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitária 

do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

A identificação dos impactos foi obtida pela avaliação da potencialidade que cada ação 

associada ao empreendimento tem em interagir com os elementos ambientais. 

Foram identificadas as características de cada impacto, para formulação de medidas de 

mitigação e de qualificação desses, considerando a importância e a magnitude das intervenções 

previstas. 

A interpretação dos impactos, permitirá a formulação de um prognóstico das consequências 

destes impactos e, portanto, a caracterização da qualidade ambiental resultante em cada fase do 

empreendimento. 
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Com base no conhecimento sobre o local e sobre os aspectos ambientais associados à 

ampliação, ocupação e operação do empreendimento de mineração, pode-se prever que não ocorrerão 

impactos com grande complexidade de avaliação. Dessa forma será desenvolvida uma avaliação a partir 

da análise dos impactos, que permita associar cada ação do projeto aos elementos diagnosticados dos 

meios físico, biótico e socioeconômico. 

Estão previstas atividades que demandam equipamentos, movimentação de solo e minério, 

circulação de veículos de grande porte na fase de implantação e operação do empreendimento, com 

potencial impacto sob a área de influência. 

Os meios físicos, bióticos e socioeconômicos sofrerão diferentes tipos de impactos com a 

ampliação e operação do empreendimento. A seguir os fatores com maior potencial de ocorrência foram 

descritos: 

• Material Particulado: originado da circulação de veículos, movimentação de terra e do canteiro 

de obras. 

• Qualidade do Ar: com a implementação da nova frente de lavra de FILITO, haverá uma poluição 

maior do ar, proveniente da queima de combustível e da movimentação de terra. 

• Impacto Visual: alteração visual é inerente às atividades de extração mineral, condicionando a 

modificação da superfície do terreno para exploração pelo método de desmonte por explosivos, com 

implantação de equipamentos e infraestrutura composta por caminhões, maquinário, além da estocagem 

do minério a ser comercializado e o rejeito proveniente da exploração no entorno da lavra projetada. 

• Hidrocarbonetos: equipamentos associados à fase de implantação do empreendimento podem 

causar o derrame acidental de combustíveis no solo. 

• Ruídos: a movimentação de máquinas e caminhões, assim como a utilização de explosivos, 

causam geração de ruídos no pátio de atividades que podem afetar o entorno envolvido. 

• Emissão de Gases: a circulação de veículos na operação do decapeamento da jazida e 

disposição do solo acarretará em emissão de gases advindos da queima de combustível veicular.  
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• Circulação de Veículos: a circulação de veículos de grande porte será intensificada no entorno 

abrangido pelo empreendimento, causando transtorno à fauna local e aos usuários e moradores do 

entorno. 

• Degradação da Paisagem: com a remoção da vegetação nativa, ocorrerá o decapeamento 

para extração mineral e consequente exposição do solo tanto da área de lavra quanto nos pátios 

projetados. 

• Alteração da fauna: nas atividades de extração com uso de explosivos, a fauna local será 

afetada e haverá consequentemente migração para áreas fora da abrangência de perturbação das 

atividades de lavra. 

• Perturbação e Diminuição dos Nichos de Nidação, Reprodução e Sobrevivência das Espécies 

da Fauna: com a perda da cobertura vegetal, algumas espécies possuem habitats e condições de 

reprodução específica como tipo de árvores, cobertura vegetal, clima e solo. O exemplo de certas 

espécies pertencentes a avifauna que apenas acasalam em locais tranquilos, distantes da presença 

humana, também terão seu nicho de reprodução afetada pela implantação do empreendimento. 

• Instabilidade de taludes: o processo de desmonte por explosivos promove a alteração do 

maciço rochoso com a geração de fissuras e instabilidade de encostas ocasionadas pelo uso de 

explosivos e a movimentação de maquinário. 

• Aumento das Áreas Submetidas a Processos Erosivos: a retirada da cobertura vegetal e a 

exposição do solo vinculada a topografia acidentada do terreno, aumenta o processo erosivo no local. 

• Poluição Física e Biológica da Água: a poluição dos recursos hídricos existentes no entorno 

pode ocorrer ao longo de todo processo de operação do empreendimento. 

• Assoreamento de Curso d’água: a movimentação de terra acarreta no aumento da 

concentração de sólidos e turbidez das águas. A disposição inadequada das pilhas de rejeitos também 

favorece o assoreamento de cursos d’água e obstruções de nascentes.  
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• Comprometimento do solo: trata-se de uma alteração ambiental inevitável e inerente ao tipo 

de atividade que se pretende desenvolver. 

• Compactação e Impermeabilização dos Solos: a compactação do solo pode ser provocada 

pelo trânsito de veículos e máquinas condicionando a redução da infiltração da água pelo solo. 

• Aumento do Risco de Acidentes e Atropelamentos: o aumento no trânsito de pessoas, 

máquinas e equipamentos pesados no acesso a lavra projetada pode acarretar em acidentes de trânsito. 

O potencial risco de acidente pode ser agravado devido às condições do acesso íngreme e sem 

pavimentação, principalmente em períodos de chuva, quando as atividades são paralisadas. O depósito, 

transporte e manuseio de explosivos também provoca risco humano. 

• Adensamento Populacional: a manutenção das atividades da empresa condicionará a 

continuidade do vínculo empregatício dos colaboradores residentes no entorno do empreendimento.  

• Manutenção de Emprego e Renda: com a aprovação do projeto de lavra, serão mantidos os 

empregos diretos e indiretos, promovendo a conservação da massa salarial e a qualidade de vida da 

população local.  

• Dinamização do Comércio e Serviços: com a manutenção da massa salarial na região, há 

consequente demanda por produtos e serviços, no comércio local, restaurantes, farmácias, mercados, 

bares, serviços médicos, educacionais, cujo impacto é positivo na economia, dado o efeito multiplicador 

no ciclo econômico. 

• Risco humano: A ocorrência de ultra lançamento de partículas e sopro de ar além dos 

parâmetros permitidos e o manuseio de explosivos é necessário considerar, principalmente se não houver 

adequada preparação do processo de detonação da rocha.  

Na tabela a seguir, é apresentada a descrição pormenorizada dos fatores impactantes, 

considerando-se a previsão da magnitude, fase de ocorrência e a classificação para o cenário da 

implantação do projeto de lavra, com base nos impactos gerados nos meios físico, biótico e 

socioeconômico (tabela 61). 

Página: 718



  

 

 

   

  

Página 630 de 735 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Quadro 61 – Tabela apresenta os impactos referentes aos meios físicos, bióticos e socioeconômicos, a descrição, a 
previsão da magnitude, a fase e a classificação de cada impacto. 

MEIO TIPOS DE IMPACTOS DESCRIÇÃO PREVISÃO DA MAGNITUDE FASE DO IMPACTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
F

ÍS
IC

O
  

Qualidade do Ar • Poluição do ar - emissões 

atmosféricas de combustível (óleo e 

gasolina). 

• Movimentação de terra. 

• Equipamentos utilizados no processo 

de beneficiamento - emissão de 

partículas sólidas e gases para a 

atmosfera. 

• Será valorado de acordo com a 

quantidade de máquinas e com uso de 

combustível derivado do petróleo e, 

também, pelo número de veículos que 

circularão pela área do 

empreendimento. 

• Este impacto é significativo 

na fase de implantação e 

operação do 

empreendimento. 

• DIRETO 

• NEGATIVO  

• PERMANENTE  

• IMEDIATO 

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA  

• LOCAL  

Assoreamento de Curso 

d’água 

• A movimentação de terra - aumento 

da concentração de sólidos e turbidez 

das águas. 

• Disposição inadequada das pilhas de 

rejeitos favorecendo o assoreamento 

de cursos d’água e obstruções de 

nascentes. 

• Decapeamento da jazida, extração 

mineral, movimentação de solo nos 

pátios projetados e transporte do 

mineral para planta de beneficiamento.  

• A magnitude foi valorada de acordo 

com a área de intervenção realizada no 

decapeamento da lavra projetada, 

disposição de solo e rejeitos nos pátios 

projetados, extração mineral, 

transporte e beneficiamento.  

• O controle de processos erosivos e a 

utilização do sistema de drenagem de 

águas pluviais adequados reduzem o 

potencial impacto advindo destas 

atividades. 

• Este impacto é significativo 

na fase de implantação e 

operação do 

empreendimento. 

• DIRETO  

• NEGATIVO  

• PERMANENTE 

• IMEDIATO 

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA        

• LOCAL 

Compactação e 

Impermeabilização dos 

Solos 

•  Condições físicas do solo e da área 

diretamente afetada.  

•  Não haverá pavimentação no 

empreendimento, porém a 

compactação do solo pode ser 

provocada pelo trânsito de veículos e 

máquinas condicionando a redução da 

infiltração da água pelo solo. 

• Levando-se em conta a área total de 

intervenção e ocupação do 

empreendimento em relação a área da 

propriedade, o impacto é reduzido e 

localizado. 

• Implantação e operação do 

empreendimento, sendo 

este impacto irreversível na 

área da lavra projetada e 

reversível nos pátios 

projetados que serão 

posteriormente reparados e 

recobertos por gramíneas. 

• DIRETO 

• NEGATIVO 

• PERMANENTE  

• LONGO PRAZO 

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA        

• LOCAL  
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MEIO TIPOS DE IMPACTOS DESCRIÇÃO PREVISÃO DA MAGNITUDE FASE DO IMPACTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

Subterrâneas 

• A qualidade da água também poderá 

ser afetada pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos. 

 

• O impacto será valorado de acordo 

com a capacidade do tratamento dos 

efluentes provenientes do processo de 

lavra e na infraestrutura de apoio ao 

empreendimento. 

 

• Tem efeitos na fase de 

implantação e operação do 

empreendimento. 

• INDIRETO 

• NEGATIVO 

• TEMPORÁRIO  

• MÉDIO PRAZO 

• OCORRÊNCIA 

PROVÁVEL           

• LOCAL  

Aumento das Áreas 

Submetidas a Processos 

Erosivos 

• A topografia acidentada do terreno 

vinculada a exposição do solo aumenta 

o processo erosivo no local. 

• A retirada da cobertura vegetal e 

exposição do solo vinculada a 

movimentação de terra e circulação de 

veículos de grande porte aumenta o 

processo erosivo no local. 

 

• O impacto será valorado em função 

da área ocupada, da condição da via 

de acesso utilizada e da cobertura 

vegetal removida da lavra projetada.  

• A análise deve considerar o uso de 

mecanismos, técnicas e plano de 

manutenção, controle e monitoramento 

de instabilidade de taludes. 

• Pode ter aumento 

significativo na implantação 

e tende a ser controlado e 

monitorado na operação e 

após o encerramento das 

atividades de lavra. 

• DIRETO   

• NEGATIVO  

• PERMANENTE  

• LONGO PRAZO 

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA        

• LOCAL  

Degradação da Camada 

Fértil do Solo 

• A movimentação de terra durante a 

fase de implantação implicará na 

remoção da camada superficial de solo 

orgânico, a qual detém toda a 

fertilidade do solo. 

• A magnitude será valorada de acordo 

com a quantidade de terra 

movimentada no decapeamento da 

jazida.  

• Tem efeito significante na 

fase de implantação, 

operação e atenuada após o 

encerramento da extração 

do FILITO, através da 

recomposição vegetal nos 

pátios e no entorno do pit 

final de lavra. 

• DIRETO 

• NEGATIVO 

• PERMANENTE 

• IMEDIATO 

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA        

• LOCAL 
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MEIO TIPOS DE IMPACTOS DESCRIÇÃO PREVISÃO DA MAGNITUDE FASE DO IMPACTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

B
IÓ

T
IC

O
 

Perturbação e Diminuição 

dos Nichos de Nidação, 

Reprodução e 

Sobrevivência das 

Espécies da Fauna. 

• A perda da cobertura vegetal 

acarretará na perturbação e diminuição 

dos nichos de nidação e reprodução 

das espécies. 

• Algumas espécies possuem habitats 

e condições de reprodução específica 

como tipo de árvores, cobertura 

vegetal, clima e solo.  

 

• Depende do tamanho da área a ser 

ocupada e pela influência antrópica no 

entorno do projeto de lavra.  

• Com o uso de explosivos, a fauna 

local migrará para áreas fora da 

abrangência de perturbação das 

atividades de lavra. 

• O impacto em curto prazo sobre a 

fauna será significativo, porém será 

restabelecida em longo prazo para 

áreas seguras e próxima ao local de 

origem. 

• Maior na implantação do 

empreendimento 

ocasionado pela 

movimentação das 

máquinas e dos operários; 

• Menor na fase de 

operação, continuará 

ocorrendo. 

• INDIRETO 

• NEGATIVO 

• PERMANENTE 

• IMEDIATO 

•CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA 

• LOCAL 

Perda da Cobertura 

Vegetal 

 • A retirada da vegetação expõe o solo 

e com isso ocorre a potencialização de 

processos erosivos acarretando na 

perda de alguns habitats e fontes de 

alimento da fauna herbívora local. 

• De acordo com o tamanho da área 

ocorrerá a supressão da vegetação em 

relação a área total do 

empreendimento.  

• Desde a fase de 

implantação e operação até 

as medidas de 

enriquecimento, 

recuperação e implantação 

do plantio compensatório 

seja concluída.      

• DIRETO  

• NEGATIVO  

• TEMPORÁRIO  

• IMEDIATO  

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA 

• LOCAL  

Impedimento ou 

Alteração na Migração e 

Deslocamento das 

Espécies Terrestres e 

Aladas 

 

• Com a remoção de cobertura vegetal, 

somada a movimentação de 

equipamentos e pessoas, e a produção 

de ruídos e vibração, acarretará no 

deslocamento de espécies para outros 

ambientes na AID.  

• Consequentemente poderá ocorrer à 

diminuição dos habitats. 

• A magnitude do impacto será 

valorada em função da dimensão das 

intervenções propostas e da 

localização da área em relação a rota 

de migração e deslocamento de 

espécies terrestres e aladas como aves 

e também insetos alados em fase de 

reprodução. 

• Este impacto será 

significativo na fase de 

implantação do 

empreendimento, porém, 

seu efeito será efetivo no 

período de operação até o 

encerramento das 

atividades. 

• DIRETO 

• NEGATIVO 

• PERMANENTE 

• IMEDIATO E 

MÉDIO PRAZO 

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA 

• LOCAL  
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MEIO TIPOS DE IMPACTOS DESCRIÇÃO PREVISÃO DA MAGNITUDE FASE DO IMPACTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 

Alteração da Microfauna 

do Solo 

 

• A remoção da cobertura vegetal e do 

solo, implicará em impactos negativos 

sobre a microfauna, que terão suas 

fontes energéticas reduzidas 

acarretando no comprometimento do 

elo de base das cadeias alimentares no 

ecossistema. 

 

• A magnitude do impacto será 

valorada em função da dimensão das 

intervenções propostas.  

• As operações restringirão a lavra 

projetada, a infraestrutura de apoio 

composta pelos pátios e a via de 

acesso, porém, o entorno sofrerá 

interferências das atividades de 

movimentação de terra. 

 

• Implantação e operação da 

extração do FILITO e seus 

efeitos serão sentidos até o 

encerramento das 

atividades extrativas. 

• DIRETO  

• NEGATIVO 

• TEMPORÁRIO  

• IMEDIATO  

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA  

• LOCAL  

Desenvolvimento de 

Vetores Transmissores 

de Doenças 

 

• A geração e disposição inadequada 

de resíduos orgânicos, favorecem a 

presença de ratos, baratas, moscas e 

mosquitos causadores de doenças ao 

homem.  

• A disposição inadequada de efluente 

líquido doméstico, também pode 

incrementar e/ou originar a presença 

de transmissores ou causadores 

diretos e indiretos de doenças. 

• Será valorada em função das 

instalações de infraestrutura 

construída para os operários, assim 

como na qualidade dos serviços de 

saneamento e coleta de lixo e 

orientação dada aos mesmos, para que 

haja o devido respeito ao meio 

ambiente e a própria saúde humana. 

• Principalmente na fase de 

implantação, podendo se 

estender na fase de 

operação, caso as medidas 

sanitárias necessárias à 

operação do 

empreendimento não sejam 

mantidas adequadamente. 

• DIRETO 

• NEGATIVO 

• TEMPORÁRIO 

• IMEDIATO  

• OCORRÊNCIA 

PROVÁVEL 

• LOCAL  

Reflorestamento e 

Enriquecimento da 

Vegetação 

 

• Os projetos de reflorestamento e 

enriquecimento das espécies nativas 

irão propiciar ganho ambiental em 

função do aumento da diversidade, 

proteção dos recursos hídricos, 

aumento da oferta de alimentos e 

abrigo para a fauna.  

• A magnitude do impacto será 

mensurada com base na quantificação 

das áreas a serem intervindas pelas 

atividades de recuperação e 

reflorestamento. 

• A compensação ambiental 

ocorrerá de acordo com o 

capítulo de compensação 

ambiental do estudo de 

impacto ambiental. 

• DIRETO  

• POSITIVO  

• PERMANENTE  

• LONGO PRAZO  

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA  

• LOCAL  
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MEIO TIPOS DE IMPACTOS DESCRIÇÃO PREVISÃO DA MAGNITUDE FASE DO IMPACTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
O

C
IO

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Adensamento 

Populacional 

 

• Continuidade do vínculo empregatício 

dos colaboradores residentes no 

entorno do empreendimento.  

• Manutenção da qualidade de vida da 

população local que conta com a 

infraestrutura proporcionada pelo 

empreendimento.  

• O fim da jazida, acarretará no 

desemprego, a migração de grande 

parte da população residente no 

entorno do empreendimento. 

• Será valorado em função do 

deslocamento ou manutenção da 

população do entorno dependente da 

continuidade das operações do 

empreendimento. 

• O encerramento da jazida 

condicionará ao 

desligamento gradual dos 

colaboradores e 

consequente migração da 

população local.  

• DIRETO  

• NEGATIVO  

• PERMANENTE  

• MÉDIO PRAZO  

• OCORRÊNCIA 

PROVÁVEL 

• REGIONAL  

Aumento da Demanda por 

Serviços Públicos de 

Saúde 

• O fim da jazida acarretará no 

desemprego e consequente migração 

da população local para áreas 

urbanizadas. 

 

• Em função da manutenção dos 

funcionários na fase de implantação e 

operação da nova frente de lavra do 

empreendimento. 

• Será determinado pela 

continuidade da extração 

mineral. 

 

• DIRETO  

• POSITIVO E 

NEGATIVO  

• PERMANENTE  

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA 

• REGIONAL  

Aumento do Risco de 

Acidentes e 

Atropelamentos 

 

• A ampliação da frente de lavra, 

acarretará no aumento do trânsito de 

pessoas, máquinas e equipamentos 

pesados no acesso a lavra projetada. 

• Pode ser agravado devido às 

condições do acesso íngreme e sem 

pavimentação, principalmente em 

períodos de chuva, quando as 

atividades são paralisadas.  

• O depósito, transporte e manuseio de 

explosivos provoca risco humano. 

• O aumento da média de ocorrência de 

acidentes registrados nas vias de 

acesso e nas áreas de intervenção do 

empreendimento. 

• Na implantação o impacto 

será médio em decorrência 

do número de pessoas, 

máquinas e equipamentos 

que transitarão na área.  

• Na operação o impacto 

será agravado em 

decorrência da circulação 

constante no acesso até a 

frente de lavra e o uso de 

explosivos, porém a via e as 

áreas de circulação estarão 

devidamente sinalizadas. 

• DIRETO 

• NEGATIVO 

• CÍCLICO 

• IMEDIATO  

• OCORRÊNCIA 

PROVÁVEL  

• LOCAL  
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MEIO TIPOS DE IMPACTOS DESCRIÇÃO PREVISÃO DA MAGNITUDE FASE DO IMPACTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 

Manutenção de Emprego 

e Renda 

 

• Com a aprovação do projeto de lavra, 

serão mantidos os empregos diretos e 

indiretos, promovendo a conservação 

da massa salarial e a qualidade de vida 

da população local.  

• Média de 23 pessoas empregadas de 

forma direta. 

• Admitindo que a maior parte da renda 

gerada, será injetada no comércio 

local, haverá dinamização da 

economia local e regional, em função 

do emprego e renda indiretos. 

• Em função do número de empregos 

diretos mantidos. Na implantação e 

operação do empreendimento, pois 

serão mantidos aproximadamente 23 

postos diretos de trabalho. 

• Na implantação e 

operação do 

empreendimento, pois 

serão mantidos 

aproximadamente 23 postos 

diretos de trabalho. 

• DIRETO E 

INDIRETO  

• POSITIVO 

• PERMANENTE  

• IMEDIATO 

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA 

• REGIONAL  

Dinamização do 

Comércio e Serviços 

 

•  Manutenção da massa salarial na 

região. 

•  Manutenção da demanda por 

produtos e serviços, no comércio local, 

restaurantes, farmácias, mercados, 

bares, serviços médicos, educacionais, 

cujo impacto é positivo na economia, 

dado o efeito multiplicador no ciclo 

econômico. 

 

• Abertura de novos estabelecimentos 

comerciais e intensificação das 

atividades dos estabelecimentos 

existentes.  

 

• Maior na implantação e 

operação do 

empreendimento, dada a 

ênfase ao consumo de 

diversos produtos, 

impulsionados pela 

melhoria e continuação da 

condição salarial da 

população local. 

• DIRETO  

• INDIRETO  

• POSITIVO 

• PERMANENTE 

• IMEDIATO E 

LONGO PRAZO 

• CERTEZA DE 

OCORRÊNCIA 

• REGIONAL  
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MEIO TIPOS DE IMPACTOS DESCRIÇÃO PREVISÃO DA MAGNITUDE FASE DO IMPACTO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO IMPACTO 

   
 S

O
C

IO
E

C
O

N
Ô

M
IC

O
 

Demandas Públicas 

(Serviços de Saúde, 

Transporte, Educação e 

Habitação) 

 

• Não sobrecarregará os serviços 

públicos. 

• O encerramento das atividades de 

mineração da empresa acarretará na 

migração da população local para 

áreas urbanizadas podendo 

sobrecarregar a infraestrutura pública 

urbana. 

• Em função da continuidade das 

operações de mineração da empresa 

ou o encerramento das atividades, 

visto que estão relacionadas com a 

manutenção de postos de trabalhos de 

relevante importância as famílias 

residentes no entorno do 

empreendimento e a emigração da 

população rural para áreas urbanas. 

• Esse impacto é de grande 

importância, e só poderá ser 

vislumbrado na fase de 

operação do projeto. 

 

• DIRETO  

• POSITIVO  

• NEGATIVO  

• PERMANENTE 

• LONGO PRAZO 

• OCORRÊNCIA 

REMOTA  

• OCORRÊNCIA 

PROVÁVEL 

• REGIONAL  

Melhoria da Oferta de 

Infraestrutura e 

Saneamento Básico 

 

 

• A ADA acarretará na melhoria dos 

serviços de infraestrutura, como 

estradas, energia elétrica e 

saneamento básico local.   

 

• Manutenção e conservação das 

estradas existentes. 

• Ampliação no atendimento e 

consumo dos serviços de energia 

elétrica, água e esgoto.  

• É um impacto relevante e 

consolidado, mas o efeito 

significativo se dará na 

operação do 

empreendimento onde a 

infraestrutura será 

sobrecarregada. 

• DIRETO 

• POSITIVO 

• NEGATIVO 

• PERMANENTE  

• LONGO PRAZO  

• OCORRÊNCIA 

PROVÁVEL 

• LOCAL  

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 Meio Físico 

A seguir estão listados os impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras. 
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15.9.2.1 Ruído  

Ruído é um fenômeno físico causado pela transmissão de energia por vibrações mecânicas no ar 

ou em outro meio. É constituído por uma mistura de sons cuja frequência não segue nenhuma lei em 

especial. No interior da área do empreendimento os ruídos podem ser agrupados em dois tipos, de acordo 

com as fontes emissoras: 

• Ruídos provenientes dos equipamentos utilizados na lavra, transporte e britagem; e 

• Ruídos provenientes da detonação primária. Neste caso os índices são elevados, tanto para 

os funcionários da pedreira, como para as áreas do entorno imediato. 

Medidas Mitigadoras 

Visando minimizar os impactos de ruídos, recomenda-se a adoção das seguintes medidas 

mitigadoras: 

• Para os ruídos provenientes dos equipamentos, recomenda-se o uso de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), como: protetores auriculares, principalmente para os operários que trabalham 

próximo a perfuratriz e aos britadores, onde tal condição é crítica; 

• Para os ruídos originados pelo desmonte de rocha com explosivos, o Plano de Fogo adotado 

pelo empreendimento, consiste na principal medida mitigadora desse impacto, mediante o uso de 

retardos e espaçamentos adequados; 

• Manutenção de cortina arbórea, o que reduzirá significativamente o efeito do ruído; 

• Evitar detonações simultâneas; 

• Controle da velocidade dos veículos, com velocidade limitada; e  

• Manutenção periódica dos veículos e maquinários utilizados na operação do empreendimento. 
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15.9.2.2 Vibrações  

As vibrações provenientes da detonação restringem-se, principalmente, a área da jazida. Toda 

operação de desmonte de rocha com utilização de explosivos necessita não só de um dimensionamento 

da carga explosiva que impossibilita eventuais danos as edificações próximas, mas também de um estudo 

sobre os níveis de vibrações. 

Na ação do explosivo, parte da energia é transmitida ao maciço rochoso sob a forma de ondas 

compressivas, as quais poderão provocar danos as estruturas nas proximidades, desde que sua 

intensidade (velocidade vibratória) seja suficientemente elevada. Tal velocidade dependerá dos seguintes 

fatores: distância da carga explosiva ao local da estrutura, quantidade de explosivos e características 

físicas do terreno. 

Medidas Mitigadoras 

Visando minimizar estes impactos, recomenda-se a adoção das seguintes medidas mitigadoras: 

• Executar Plano de Fogo de forma adequada, dentro dos limites admissíveis pelos órgãos 

ambientais, como vem ocorrendo; 

 • Implantação de cortina arbórea em local estratégico no entorno da mineração, o que reduzirá 

significativamente o efeito das vibrações; 

 • Exigir, dentro do ambiente de trabalho, o uso de equipamentos de proteção auricular; 

   • Aplicação de técnicas de extração modernas e dimensionando o plano de fogo de modo que o mesmo 

seja utilizado de maneira equilibrada, para que a menor qualidade de vibração seja gerada; e 

    • Evitar detonações simultâneas. 

15.9.2.3 Geração de Poeiras e Gases  

Inerente a atividade de explotação de FILITO, diversas são as etapas que geram poeiras e 

gases, conforme descrição a seguir: 
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• Decapeamento da cobertura superficial, através da exposição do solo; 

• Perfuração e desmonte; 

• Carregamento e transporte da rocha fragmentada, da frente de lavra até o britador; 

• No beneficiamento, onde ocorre a maior fonte geradora de poeira; 

• Na expedição. 

A poeira, portanto, é um fator impactante ao meio ambiente, que neste caso atinge 

principalmente os funcionários que trabalham no empreendimento e a vegetação existente nas 

imediações da lavra. 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras para este impacto são: 

• Utilização de EPI (máscara protetora) por parte dos funcionários que trabalham próximo as 

instalações de britagem e a carreta de perfuração; 

• Implantação e/ou manutenção de cortina arbórea, o que reduzirá significativamente a dispersão 

de particulados para área de entorno;  

• Dispor de forma mais concentrada as pilhas de minério; 

• Utilização de EPI (máscara protetora) por parte dos funcionários que trabalham próximo as 

instalações de britagem e a carreta de perfuração, como vem ocorrendo; 

• Utilizar Iona nas carrocerias dos caminhões, a fim de evitar a queda de materiais nas vias 

externas de circulação rodovias e centro urbanos; 

• Umectar as vias de circulação interna através da irrigação com caminhões pipa, como vem 

ocorrendo; 
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Quanto ao sistema de retenção de poeira e partículas sólidas que ficam em suspensão no ar, o 

empreendimento conta com um caminhão pipa que asperge água sobre as vias de acesso de modo a 

coibir a geração de poeiras causada pelo trânsito de veículos. Naturalmente essa operação acontece no 

período de seca, sendo dispensável no período de chuva. 

A emissão de gases no empreendimento, se origina pela queima de combustível nos motores a 

combustão interna, contudo as emissões são sempre a céu aberto e dispersas pelas áreas de lavra, o 

que faz com que não sejam alcançadas concentrações prejudiciais à saúde, típicas de ambientes 

fechados, como em minas subterrâneas. 

15.9.2.4 Erosão e Assoreamento  

A erosão e o assoreamento são processos relacionados como causa e consequência pois ocorre 

invariavelmente em atividades que alteram o meio físico, como a mineração. 

Os impactos ambientais relacionados aos processos erosivos, ocorrem, em pequena escala, em 

praticamente toda a área do empreendimento. Os processos erosivos são mais acentuados nas pilhas 

de minério, área de DCE e nos taludes em solo formados a partir de decapeamento da jazida. 

A área do empreendimento não é cortada por qualquer drenagem natural, o que restringe 

significativamente a possibilidade de ocorrer problemas de assoreamento. 

Medidas Mitigadoras 

As águas pluviais, serão conduzidas por canaletas condutoras de drenagem para as bacias de 

decantação, para a retenção de particulados e lama. As canaletas contornarão os limites da pilha 

recolhendo a água na saída das bermas. As águas não infiltradas serão coletadas em grandes bacias de 

decantação com instalação de filtragem natural com a instalação de 1,0 metro de rocha, seguida por 1,0 

metro de cascalho grosso e a partir daí esta água pode ser devolvida à drenagem local. 

O cume da pilha terá sua declividade voltada para os taludes, fazendo com que as águas pluviais, 

que se acumulariam em toda a sua extensão, sejam divididas e drenadas; parte pela direita e a outra 

parte pela esquerda. 
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Ressalta-se que as bacias devem passar por limpezas no mínimo 2 vezes ao ano, afim de que 

nos períodos mais chuvosos estejam limpas para o recebimento de material. 

15.9.2.5 Impacto Visual  

Medidas Mitigadoras 

De acordo com Menezes (2009), o impacto visual pode ser mitigado com a implantação de 

vegetação de médio a grande porte, disposta de maneira linear. 

Segundo o autor, as principais disposições vegetais utilizadas para minimização do impacto 

visual são: cerca-viva e cortina vegetal. 

Trata-se das medidas mitigadoras mais efetivas, pois tem a capacidade de abrandar uma série 

de efeitos e impactos ambientais, tais como: ruído, poeira, qualidade do ar e impacto visual. 

Ressalta-se que o empreendimento já possui grande parte da sua cortina vegetal estabelecida 

com a utilização de eucalipto e pinus.  

15.9.2.6 Águas Superficiais e Subterrâneas  

A respeito das águas subterrâneas, já era sabida a ausência de lençol freático (por meio de 

consulta aos perfis de sondagem dos trabalhos de pesquisa, do plano de aproveitamento econômico - 

PAE, e atual configuração da cava, a qual não apresenta qualquer feição de que denote surgência, ou 

ascensão do lençol freático, ou mesmo do aquífero subterrâneo) também, cabe ressaltar, que o material 

se mantém relativamente homogêneo desde o horizonte superficial até o contato com o topo rochoso. 

Como não é prevista a interferência em águas subterrâneas, deste modo não se faz necessária 

a obtenção de Outorga de Captação e Lançamento ou Declaração sobre Viabilidade de Implantação de 

Empreendimento (DVI) para a atividade (extração de minérios), tendo em vista o disposto na Portaria 

DAEE n. 1630, nas Instruções Técnicas DPO correspondentes e no parecer técnico protocolizado no 

Processo DAEE n. 9410693 que culminou no despacho do diretor de 11/12/2018, publicado no DOE em 

12/12/2018, que indeferiu o requerimento 
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Medidas Mitigadoras 

Como maneira de mitigar os possíveis impactos sobre as águas superficiais advindos do 

carreamento de material particulado, o sistema de drenagem, assim como a metodologia de bacias de 

decantação existente na Mineração Longa Vida Ltda., será ampliado, assegurando a devida eficiência na 

retenção de particulados e sólidos suspensos advindos do processo produtivo da empresa. 

As bacias de decantação passarão por manutenção periódica através de limpeza mecânica, a 

fim de assegurar sua eficiência na retenção de sólidos suspensos. 

15.9.2.7 Resíduos Sólidos  

Para fins de classificação quanto ao enquadramento de resíduos, a Lei Estadual 12.300, de 16 

de março de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes, 

considera os resíduos gerados por atividades minerárias. 

Quanto às características físicas dos resíduos, considera-se como sólidos, aqueles que apresentam 

rigidez estrutural. Os resíduos sólidos previstos de geração na Mineração Longa Vida Ltda., possuem as 

seguintes origens:  

1 - Área de Manutenção Mecânica e lavador: esta área é fundamental para a empresa, pois é 

responsável por manter todas as máquinas e equipamentos mecânicos em operação. A esta área, cabem 

ações de controle e monitoramento de equipamentos e veículos, objetivando o monitoramento e a 

reparação de defeitos ou falhas, o que vai convergir para a segurança dos equipamentos e veículos. 

Neste local são gerados os resíduos:  embalagens e estopa sujas com graxa; filtro de ar, sucata, pneus 

e baterias veiculares. 

2 - Edificação: resíduos orgânicos provenientes da alimentação dos funcionários, lâmpadas, 

EPI’s usados e descartados pelos colaboradores, papel, papelão e plástico.   

3 - Área de lavra e DCE: Área destinada a lavra de FILITO ou ao Depósito Controlado de Estéril 
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 A classificação dos resíduos gerados constitui o primeiro passo para estruturar um plano de 

gestão adequado. A partir da classificação é que são definidas as demais etapas. Os resíduos gerados 

no empreendimento são classificados de acordo com a ABNT - NBR 10004 em Classe I e Classe II:  

• Resíduos de Classe I:  

São aqueles que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, caracterizando-se por 

terem uma ou mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. Os resíduos inerentes a essa classe no empreendimento são: Embalagens e estopas 

sujas com graxa, Lâmpada, Bateria automotiva, Filtro de ar e Filtro de óleo. 

• Resíduos de Classe II:  

São resíduos não perigosos, conforme segue: 

- Classe II – A (não inertes): são resíduos que podem ter propriedades como combustibilidade, 

biodegrabilidade ou solubilidade em água. Os resíduos gerados referentes a essa classe são: EPI’s 

usados, sucata e resíduos orgânicos. 

- Classe II – B (Inertes): podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, pois não 

sofrem qualquer tipo de alteração em sua composição com o passar do tempo. Os resíduos gerados 

referentes a essa classe são: material estéril, pneu e papel/papelão e plástico. 

Medidas mitigadoras  

 A contenção temporária dos resíduos à espera de reciclagem, recuperação, tratamento ou 

disposição final adequada, deve atender às condições básicas de segurança, para tanto, é apresentado 

a seguir, as formas adequadas para o acondicionamento e armazenamento dos resíduos gerados, 

aplicáveis para o empreendimento em questão.  

 • Resíduos de Classe I (Perigosos) 

 De acordo com a NBR 12.235:1992, o acondicionamento de resíduos de Classe I pode ser 

feito em containers, tambores e tanques, e devem ser armazenados, preferencialmente, em áreas 
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cobertas, bem ventiladas, e os recipientes deverão ser colocados sobre base de concreto ou outro 

material que impeça a lixiviação e a percolação para o solo e águas subterrâneas. 

• Resíduos de Classe II 

 Segundo a NBR 11174 os resíduos de Classe II devem ser armazenados de maneira a 

não possibilitar a alteração de sua classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de danos 

ambientais.  

O armazenamento dos resíduos de Classe II não deve ocorrer juntamente com os resíduos de 

Classe I, em face de a possibilidade da mistura resultante ser caracterizada como resíduo perigoso. A 

área destinada ao armazenamento deverá ser coberta, a fim de evitar a exposição as intempéries 

climáticas, devendo conter sinalização e identificação dos resíduos armazenados.  

Os seguintes resíduos serão acondicionados em tambores: EPI’s usados, sucatas, resíduos 

orgânicos. Papel, papelão e plástico serão acondicionados em caixas de coletores seletivos.  

Com exceção do material estéril, todos dos os resíduos serão armazenados em local coberto e 

impermeável. O estéril será encaminhado ao DCE – Depósito Controlado de Estéril, onde terá sua 

destinação final, conforme descrito no Estudo de Impacto Ambiental.  

15.9.2.8 Risco de acidentes 

Os caminhões que fazem o transporte de produto da área do empreendimento para o mercado 

consumidor são responsáveis por um aumento no fluxo de veículos pesados nas estradas de acesso. O 

aumento do trafego de tais veículos aumenta os riscos de acidentes. 

O treinamento dos motoristas e a instalação de sinalização de trafego nas vias de maior 

periculosidade e de maior fluxo de pessoas são medidas mitigadoras a este impacto ambiental negativo, 

tornando-o relevante e de média significância para o empreendimento em questão. 

Medidas mitigadoras  
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Como maneira de mitigar os possíveis impactos, serão instaladas placas de sinalização 

informativas de velocidade máxima permitida, especialmente nas vias de acesso próximas à fragmentos 

de vegetação nativa ou sistemas de drenagem, que podem ser utilizados pela fauna como área de 

alimentação, abrigo ou forrageamento, tornando-os trechos de maior probabilidade de encontro com 

espécimes da fauna.  

 Meio Biótico 

15.9.3.1 Fauna  

Para a ampliação do empreendimento será necessário a interferência sobre a vegetação nativa, 

tanto na forma de limpeza de terreno e/ou supressão vegetal, e, portanto, irá gerar a perda de hábitats 

para a fauna. Contudo a perda de hábitat será compensada, conforme previsto no Programa de 

Compensação Ambiental da Mineração Longa Vida Ltda. 

Para reduzir o risco de atropelamento da fauna, mediante a ampliação da área de lavra, deverão 

ser instaladas placas de sinalização informativas de velocidade máxima permitida, especialmente nas 

vias de acesso próximas à fragmentos de vegetação nativa ou sistemas de drenagem, que podem ser 

utilizados pela fauna como área de alimentação, abrigo ou forrageamento, tornando-os trechos de maior 

probabilidade de encontro com espécimes da fauna.  

Além disso, todos os colaboradores responsáveis pela operação de máquina e veículos dentro 

das dependências da mineração, deverão ser devidamente instruídos e orientados quanto ao risco de 

atropelamento de animais e suas responsabilidades para redução desse impacto. 

A supressão vegetal ocorrerá apenas depois do afugentamento de fauna, e ocorrerá em paralelo 

com o resgate da fauna silvestre. Ambos os programas de resgate e afugentamento de fauna, seguirá o 

que preconiza a Resolução SMA n° 22, de 30 de março de 2010, onde se prevê que o direcionamento 

da supressão deverá ser realizado gradativamente, no sentido do fragmento remanescente, permitindo o 

deslocamento da fauna, realizado de forma modular com base em cronograma de obras de ampliação. 
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A referida Resolução infere ainda que, além do afugentamento e resgate de espécimes da fauna 

silvestre que deverão ocorrer durante os trabalhos de supressão, deve ser realizado o monitoramento da 

fauna em três momentos, sendo eles: 1º - 3 meses antes da supressão, 48 horas após a supressão e 3º 

- 6 (seis) meses após a supressão. 

Dessa maneira, a Mineração Longa Vida prevê a execução das devidas medidas de 

afugentamento, resgate e monitoramento da fauna, acompanhando suas atividades de supressão, 

seguido o estabelecido pela legislação, assegurando assim, a sanidade e a proteção da fauna. 

15.9.3.2 Flora  

O impacto na vegetação será significativo, pois haverá supressão de 7,32 ha de vegetação 

nativa para ampliação do empreendimento. De acordo com Meireles (2009), o impacto recorrente da 

supressão, se dá pela remoção da vegetação e da terra, e a compactação do solo ocorre pelo maquinário 

envolvido. Meireles (2009), complementa, que a supressão vegetal causa o desparecimento local de 

ecossistemas antes ocupados por fauna e flora específicas. 

Para fins de mitigação de impacto sobre a flora nativa, a compensação ambiental ocorrerá de 

acordo com o previsto no programa de compensação ambiental. 

 Meio Antrópico 

15.9.4.1 Transtornos à População 

Alguns impactos comumente causam incômodos à população vizinha de empreendimentos 

minerários, sendo estes os principais: poluição atmosférica, excesso de ruídos, níveis acentuados de 

poeira e tráfego intenso de veículos pesados.  

Com a finalidade de verificar a percepção de cada morador no que diz respeito a tais impactos, 

foram dadas as seguintes opções para que o entrevistado apontasse, sob sua visão, o nível de 

interferência da Mineração Longa Vida Ltda., na comunidade. 
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Desse modo, foi apresentado à comunidade, alguns impactos negativos em potencial que a 

mineradora poderia provocar na comunidade do seu entorno. Nesse momento, se solicitou a enumeração 

de 1 a 5, de acordo com o grau de importância, sendo 1 para o impacto mais relevante e 5 para o menos 

significativo. 

Os pontos apresentados foram: degradação da fauna e da flora, poluição das águas, problemas 

com trânsito e vias de circulação, incômodos ocasionados por ruídos ou poeira e impacto visual / 

modificação na paisagem (Gráfico 82). 

Gráfico  82 – Impactos negativos 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Quando analisado o gráfico acima, se pode perceber que o impacto que mais causou incômodo 

à população abordada foi o incômodo ocasionado por ruídos ou poeira. 26 pessoas, representando 52% 

da amostra afirmaram que esse impacto é o que mais gera transtornos à comunidade de entorno da 

mineradora. 

Representando 36% da amostra, 18 participantes da pesquisa informaram que o impacto visual 

e a modificação na paisagem são o segundo fator que mais afeta a população nos arredores da 

Mineração Longa Vida. 

Dezoito pessoas (36% da do total) apontam a degradação da fauna e da flora como o terceiro 

fator mais impactado pela operação das atividades minerárias do empreendimento em pauta. 
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A poluição das águas é considerada por 30% dos entrevistados (15 pessoas) como o quarto 

maior impacto causado pela Mineração Longa Vida. 

O impacto de menor relevância, considerado nas amostragens como o menos considerável, é 

definido como problemas com trânsito e vias de circulação, considerado por 42% das pessoas (21 

indivíduos) como o impacto menos relevante. 

Tendo em vista os resultados apresentados acima, levando em consideração as respostas 

apresentadas no item 11.9.3.7 (principais danos ambientais), percebe-se que o impacto que gera maior 

incômodo na população é a emissão de material particulado. No entanto, alguns moradores relataram 

não ter certeza quanto à origem do material particulado que afeta sua residência, devido ao fato de existir, 

além da Mineração Longa Vida, outras empresas na região. 

Os dados apresentados revelam ainda, que a o tráfego de veículos pesados é o impacto que 

menos afeta a população. 

15.9.4.2 Geração de Renda 

Para mensurar os impactos positivos fornecidos Pela Mineração Longa Vida no município de 

Nova Campina, foi apresentado à comunidade, alguns benefícios em potencial que a mineradora poderia 

prover para a população de entorno. Nesse momento, solicitou a enumeração de 1 a 5, de acordo com o 

grau de importância, sendo um para o mais importante e cinco para o menos relevante. 

Os pontos apresentados foram: fortalecimento da economia local, aumento da arrecadação para 

o município, geração de empregos, qualificação profissional e desenvolvimento do município (Gráfico 83). 
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Gráfico  83 – Impactos positivos 

 
Fonte: Chiavini & Santos (2018). 

Por unanimidade, o fator geração de empregos foi considerado como o mais importante pelos 

entrevistados. 

Vinte pessoas afirmaram que o fortalecimento da economia local é o segundo fator mais 

importante, 13 inferiram que o segundo fator de maior relevância é o aumento da arrecadação para o 

município, 12 afirmaram que a qualificação profissional está em 2º lugar e 5 apontaram o desenvolvimento 

do município. 

Quanto à terceira colocação no que se refere ao grau de importância dos impactos positivos, 14 

afirmaram ser o fortalecimento da economia local, 14 inferiram ser o desenvolvimento municipal, 13 

consideram a arrecadação municipal como o terceiro fator de maior relevância e nove informaram ser a 

qualificação profissional. 

Quinze dos 50 entrevistados consideram como o quarto ponto de maior relevância, a qualificação 

profissional, 13 afirmam ser o aumento da arrecadação para o município, 12 responderam se tratar do 

fortalecimento da economia local e 10 asseguram ser o desenvolvimento municipal. 

Em quinto e último lugar, 21 pessoas consideram o desenvolvimento do município como o 

benefício de menor relevância, 14 afirmam ser a qualificação profissional, 11 indivíduos alegam ser o 
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aumento da arrecadação para Nova Campina e 4 asseguram que o parâmetro de menor relevância se 

trata do fortalecimento da economia local. 

A análise dos dados descritos evidencia que a geração de empregos, inquestionavelmente, é um 

fator de grande importância para a população, mas os demais parâmetros, possuem uma ligeira 

proximidade entre si. 

15.10 Aptidão e Intenção de Uso Futuro 

Levando em consideração as pesquisas minerárias realizadas na poligonal em questão, tendo 

em vista o comportamento da jazida e a abundância mineral contida no subsolo, justifica-se a não 

apresentação, nesse momento, de um planejamento detalhado do uso e/ou possíveis futuros impactos 

após a exaustão da lavra, pois compreende-se que a jazida possui grande potencial para futura 

ampliação. 

Dessa maneira, será apresentado um planejamento detalhado do fechamento de mina e das 

atividades futuras durante o período de operação do empreendimento, ao se prever a real desativação 

da jazida e o abandono da extração na cava em questão. 

 Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das Operações Mineiras 

Este plano segue as disposições da Norma Reguladora da Mineração (NRM-20), que tem por 

objetivo definir procedimentos administrativos e operacional em caso de fechamento de mina, suspensão 

e retomada das operações mineiras. 

O projeto prevê uma recuperação concomitante a lavra, de modo que as porções da mina que 

atinjam a configuração final projetada sejam configuradas de acordo com os parâmetros de estabilidade 

definidos para a situação final, durante o desenvolvimento da própria lavra, portanto, a mina será 

desativada com a exaustão da jazida, para tal será pleiteado junto ao Ministro de Estado de Minas e 

Energia. Ao final, os equipamentos serão transferidos, a infraestrutura desmontada ou reformada e os 

acessos recompostos. A equipe que desenvolve as atividades de lavra será conduzida a novas atividades 

da empresa ou será desmobilizada. Enfim, serão efetivadas as tarefas necessárias para a implantação 
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do projeto de nova destinação da área. Toda uma adaptação deve ser buscada visando ao 

aproveitamento dos recursos existentes no uso futuro projetado. A área minerada, após a desativação da 

mina, será objeto de recuperação ambiental direcionada para a reabilitação dos ambientes degradados. 

No caso de suspensão temporária da lavra, a mina deverá estar numa condição de estabilidade 

geral adequada, com sistemas de drenagens instalados, bacia de decantação/proteção implantadas, 

taludes com inclinações estáveis. 

Atenção especial deverá ser dispensada as frentes ativas de lavra, as quais, por suas 

características intrínsecas, podem apresentar taludes instáveis, suscetíveis de processos erosivos e suas 

consequências. 

Assim, recomenda-se que, no caso de eventual paralisação das atividades, esta seja precedida 

de um retaludamento dessas frentes ativas, de modo que sejam estabelecidos os parâmetros de 

estabilidade indicados no projeto, evitando que no período de paralisação não ocorram processos 

erosivos descontrolados. 

A suspensão das operações mineiras somente será realizada, após comunicação prévia, 

mediante solicitação ao Ministro de Estado de Minas e Energia em requerimento justificativo 

caracterizando o período pretendido, devidamente acompanhado de instrumentos comprobatórios, nos 

quais constem: 

a) relatório dos trabalhos efetuados e do estado geral da mina e suas possibilidades futuras; 

b) caracterização das reservas remanescentes, geológicas e lavráveis; 

c) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina; 

d) planta da mina na qual conste a área lavrada, a disposição do solo orgânico, estéril, minério, 

sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis; 

e) áreas recuperadas e por recuperar; 

f) planos referentes a: 
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 Monitoramento do lençol freático; 

 Controle do lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros controladores; 

 Manutenção das instalações e equipamentos; 

 Drenagem da mina e de atenuação dos impactos no meio físico e especialmente o meio 

hídrico; 

 Monitoramento da qualidade da água e do ar para minimizar danos aos meios físico, 

biológico e antrópico; e 

 Retomada das operações; 

g) medidas referentes a: 

 Bloqueio de todos os acessos a mina e, quando necessário, manutenção de vigilância do 

empreendimento de modo a evitar incidentes e acidentes com pessoas e animais e garantir a integridade 

patrimonial; 

 Proteção dos limites da propriedade mineira e desativação dos sistemas elétricos; 

h) riscos ambientais decorrentes da suspensão; 

i) atualização dos estudos tecnológicos e de mercado dos bens minerais objeto da concessão; 

j) descrição detalhada dos elementos de suporte indicando as suas localizações em planta; e 

I) esquema de suspensão das atividades no qual conste: 

 Plano sequencial de desmobilização das operações unitárias; 

 Eventuais reforços ou substituição dos elementos de suporte visando facilitar a ulterior 

retomada das operações. 

A retomada das operações deverá ser precedida de comunicação a ANM, dentro do prazo de 

validade da suspensão autorizada, devidamente acompanhada de Projeto de Retomada das Operações 

Mineiras que deverá enfocar no mínimo os seguintes aspectos: 
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a) reavaliação do estado de conservação da mina, suas instalações, equipamentos e outros 

sistemas de apoio; 

b) esgotamento das águas eventualmente acumuladas, quando necessário; 

c) plano de drenagem; 

d) reexame das condições de higiene, segurança e proteção ao meio ambiente; e 

e) revisão do PAE. 

O fechamento de mina, após comunicação previa, será pleiteado ao Ministro de Estado de Minas 

e Energia, em requerimento justificativo devidamente acompanhado de instrumentos comprobatórios nos 

quais constem: 

a) relatório dos trabalhos efetuados; 

b) caracterização das reservas remanescentes; 

c) plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a infraestrutura do 

empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado aos mesmos; 

d) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina; 

e) planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas impactadas recuperadas 

e por recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, estéril, minérios e rejeitos, sistemas de disposição, 

vias de acesso e outras obras civis; 

f) programa de acompanhamento e monitoramento relativo a: 

 Sistemas de disposição e de contenção; 

 Taludes em geral; 

 Drenagem das águas; 
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g) plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com caracterização de 

parâmetros controladores; 

h) plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros 

controladores; 

i) medidas para impedir o acesso a mina de pessoas estranhas e interditar com barreiras os 

acessos as áreas perigosas; 

j) definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do empreendimento levando em 

consideração os meios físico, biótico e antrópico; 

l) aptidão e intenção de uso futuro da área; 

m) conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos sobre a 

estabilidade, controle de erosões e drenagens; 

n) relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida útil do 

empreendimento mineiro; e  

o) cronograma físico e financeiro das atividades propostas. 

O plano de fechamento deve ser atualizado periodicamente, no que couber, e estar disponível 

na mina para a fiscalização. 

O plano de fechamento da mina contempla providências que permitam a manutenção da 

estabilidade pós lavra da área degradada pelas atividades projetadas, podendo ser definido como o 

“processo que se estende durante todo o ciclo de vida da mina e que, tipicamente, culmina na 

transferência de custódia da concessão e inclui a desativação e reabilitação da área do empreendimento”.  

O termo “fechamento” sozinho é usado, às vezes, para indicar o ponto em que as operações 

cessam, a infraestrutura é removida e o gerenciamento da mina é limitado, basicamente, ao 

monitoramento. Considera que boa parte dessas providências devem ser implementadas concomitante 

a lavra, buscando-se assim, tanto a sua efetividade como a redução e diluição de custos.  
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Assim, o plano de fechamento da mina deve ser entendido como uma extensão de medidas que 

devem ser implementadas durante toda a vida do empreendimento, com algumas complementações. 

Essencialmente, as providências a serem implementadas: a configuração estável da área 

intervinda, a revegetação das superfícies remanescentes após a lavra, a desativação de instalações e 

equipamentos e, por fim, a implementação de um programa de apoio para realocação da mão-de-obra 

remanescente. 

O planejamento para fechamento é a princípio conceitual e, progressivamente, se torna mais 

detalhado. 

O planejamento para fechamento de mina está dividido em três etapas. A primeira etapa é a 

concepção de um Plano de Fechamento Conceitual, que é desenvolvido e usado durante as fases de 

planejamento e implantação do projeto, podendo se estender até a fase de operação. Sua vida útil pode 

ser de três a cinco anos. Quando bem definido e baseado no comprometimento efetivo da comunidade e 

dos interessados diretos, pode não sofrer muitas alterações.  

A segunda etapa envolve o desenvolvimento e a implantação de um plano de fechamento 

detalhado que será utilizado continuamente durante as operações do empreendimento e sua vida útil 

podendo variar de 5 a 25 anos ou mais, devendo ser atualizado nesse período. Nessa etapa pode haver 

mudança das expectativas da comunidade e de outros interessados diretos, mudança no plano da mina 

(viabilização de novas frentes de minério,) afetando a operação e a vida do empreendimento.  

O plano de fechamento nesta segunda etapa deve ser um plano de fechamento conceitual 

amplamente detalhado com as informações operacionais servindo para atualizá-lo e ajustá-lo de modo 

contínuo.  

A terceira etapa é a transição efetiva da operação para o fechamento da mina, que pode se 

manifestar como um plano de desativação e pós-fechamento. Possui uma vida útil curta, em torno de um 

a dois anos, mas pode se estender por mais anos dependendo das responsabilidades do pós fechamento.  

Portanto, um fechamento de sucesso depende da definição, da revisão e da validação contínuas 

do plano e, no final, reflete na conquista dos objetivos estabelecidos no plano de fechamento, que foram 
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alinhados com os requisitos da empresa e dos interesses diretos de forma que o risco residual para a 

empresa seja mínimo.  

A recuperação da área da jazida se dará de forma gradual nas áreas de lavra que já se 

encontram finalizadas. Assim, com seu esgotamento já terão condições de receberem uma cobertura de 

material estéril seguido de uma camada de solo orgânico e posterior revegetação.  

No final da vida útil da mina, uma grande parte desta área já terá uma nova utilização econômica, 

principalmente porque será composta por grandes pátios alongados, apresentando praças bastante 

planas com drenagem lateral, tornando-a produtiva dentro de um novo contexto econômico para a região.  

Os acessos operacionais às bancadas mais elevadas ou profundas, após a exaustão da jazida, 

serão feitos pelas bordas do flanco do talude, observando a inclinação já citada, adequando-a a largura 

das bermas. 

Ressalta-se que para minimizar ao máximo os impactos socioeconômicos negativos e maximizar 

os positivos, as medidas mitigadoras não devem focar somente os impactos diretos. Faz-se necessário, 

também, fortalecer, na medida do possível, a capacidade do poder público em reduzir e ordenar os 

impactos indiretos do empreendimento.  

Programas dessa natureza devem ser executados sempre em parceria com a administração 

pública ou terceiro setor. Indispensável, todavia, é saber que as medidas mitigadoras são direcionadas 

para reduzir a magnitude ou a importância dos diversos impactos socioambientais, estes que serão 

observados nas etapas da implantação, operação e desativação do empreendimento. 

As ações focarão, principalmente, a população que habita o entorno das áreas do projeto, 

abrangendo o município de Nova Campina/SP, promovendo, quando possível, a contratação da mão-de-

obra local, a responsabilização das empresas contratadas, a saúde daqueles que habitam o entorno 

próximo ao empreendimento, o apoio a um fórum de desenvolvimento local e parcerias estratégicas com 

as Prefeituras. 

Além das medidas citadas, todas as outras que se fizerem necessárias, serão integralmente 

adotadas. 
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15.11 Conformação Topográfica e Paisagística 

O impacto ambiental da atividade de mineração (exploração a céu aberto) manifesta-se de uma 

forma muito visível, devido à existência de resíduos de exploração (estéril) e à existência de escavações 

de grandes dimensões.  

Essas intervenções na paisagem despertam o interesse público no acompanhamento das 

questões ambientais. A responsabilidade do minerador é recuperar o meio ambiente degradado, em 

consequência do exercício da atividade legítima e regularmente autorizada.  

Essa recuperação deve ser realizada com a finalidade de reabilitar a área degradada, em 

decorrência das operações de lavra efetuadas. De acordo com Bitar (1995), a respeito da recuperação 

de áreas degradadas, o primeiro conceito a ser considerado é a alterações do meio físico, que remete ao 

sentido de degradação do solo. 

Pela legislação ambiental brasileira (Decreto nº 97.632/89), são considerados como degradação 

os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas 

de suas propriedades, tais como, a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais. 

Em relação à degradação do meio físico, uma das aproximações mais adequadas é encontrada 

na Norma Brasileira NBR 13.030 – Elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas 

degradadas pela mineração (ABNT, 1999) fazendo distinção entre os seguintes termos: 

● Restauração – termo associado à ideia de reprodução das condições exatas do lugar, tais 

como eram antes de serem alteradas pela intervenção humana no meio físico; 

● Recuperação – termo associado à ideia de que o local alterado seja trabalhado de modo que 

as condições ambientais finais se aproximem das condições anteriores à intervenção; ou seja, devolver 

o equilíbrio ou estabilidade dos processos ambientais atuantes anteriormente no local; 

● Reabilitação – termo associado à ideia de que o lugar alterado deverá se destinar a um 

determinado uso do solo, de acordo com um projeto prévio e em condições compatíveis à ocupação do 
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entorno, ou seja, deve-se reaproveitar a área para uma nova finalidade (comercial, industrial, habitacional, 

agrícola, de proteção ou conservação ambiental, recreativa, cultural, etc.). Dessa forma, a recuperação 

de uma área degradada inclui pelo menos duas perspectivas básicas: uma, referente à execução 

coordenada de medidas que têm por objetivo assegurar a estabilidade do ambiente a curto prazo (a 

recuperação propriamente dita) e, outra, de médio prazo, vinculada a um projeto de uso futuro do solo (a 

reabilitação). Este Plano de Reabilitação das Áreas Mineradas prevê a execução da reabilitação 

ambiental das áreas das cavas da mina de FILITO. 

 Conformação Topográfica 

A visualização da conformação topográfica, após a desativação da mina, é prematura, pois se 

trata de uma ampliação de área de lavra de extensa vida útil. 

 Conformação Paisagística 

A revegetação ocorrerá pelo método de sucessão ecológica formada por processos de 

desenvolvimento de comunidade, onde uma espécie dominante modifica o solo e o microclima 

possibilitando a entrada da segunda espécie, a qual se torna dominante e permite a entrada de uma 

terceira dominante (RODRIGUES e GANDOLFI, 1993) 

A sucessão envolve interações entre processos da comunidade como ciclo mineral, 

produtividade orgânica, decomposição, atividades de microrganismos e interações bióticas de todos os 

tipos, que ocorrem de acordo com mudanças físicas e ambientais. Sucessão é um fenômeno de ocupação 

progressiva de um espaço, de ação e reação incessantes. Pode-se dividir em etapas sucessivas até 

atingir um equilíbrio (clímax), a seguir os parâmetros propostos por Rodrigues e Gandolfi (1993) norteiam 

a sucessão ecológica: 

 É um processo ordenado de mudanças de comunidade, que são direcionadas e previsíveis; 

 É um resultado da modificação do ambiente físico pela comunidade; 

 O ambiente físico determina o padrão de sucessão, mas não é a causa.  
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 A sucessão é um processo biológico; 

 Culmina num equilíbrio do ecossistema, de acordo com as condições biológicas do local. 

 

Conforme avança a sucessão existe um aumento na complexidade florística e na estrutura dos 

bosques. A riqueza de espécies aumenta sucessivamente até os 10 anos após o terreno ser 

abandonado. 

No intervalo de 10 – 30 anos existe uma diminuição temporária no número de espécies. 

Isto se atribui as perdas de espécies pioneiras que inicialmente eram predominantes. A riqueza de 

espécies aumenta gradualmente quando se forma o dossel, mais ou menos 30 anos depois que o 

terreno foi abandonado.  

As diferentes etapas de sucessão mostram certas características próprias. As espécies 

pioneiras e as secundárias jovens apresentam um sistema de dispersão de sementes muito eficiente. A 

dispersão das sementes constitui o fator mais importante para determinar quais espécies do segundo 

crescimento invadem o terreno, influindo na rapidez com que podem colonizar o terreno descoberto e 

também as clareiras formadas no bosque maduro.  

Várias sucessões numa dada área convergem de inícios não necessariamente idênticos a 

estágios finais similares. Desta observação conclui-se que todas as sucessões na área irão convergir 

diretas a única comunidade clímax, que é determinada de acordo com o clima da área e pode ser 

chamado de “Clímax climático”.  

O clímax então é relativamente estável e pode existir por tempo relativamente longo quando 

comparado com os estágios pioneiros. Tormentas e doenças entre outros fatores podem certamente 

acelerar o envelhecimento e morte de um clímax e sua substituição por uma comunidade jovem, talvez 

diferente da anterior. 

Para que um ecossistema alcance uma condição de equilíbrio estável é preciso que as 

composições e os ciclos de energia permaneçam essencialmente iguais durante um período longo e 

indefinido.  
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Metodologia Proposta para Recuperação da Área (Revegetação): A recuperação vegetal das 

áreas procura reconstruir a estrutura e composições originais da vegetação anterior, resgatando a 

diversidade, bem como a representatividade genética das populações.  

Entretanto deve-se considerar que os locais degradados pela atividade minerária são adversos 

à germinação de sementes e não comportariam a presença de espécies arbóreas e arbustivas, como por 

exemplo: a área destinada a manobra dos equipamentos, o sistema de drenagem e o depósito de estéril. 

Para esses locais recomenda-se dispor uma cobertura fina de solo orgânico, oriundo do decapeamento 

devidamente corrigido e adubado, que por suas características, químicas e biológicas proporcionará as 

sementes um leito bem propício à germinação, fixação e desenvolvimento das novas plântulas.  

Após esse processo, será implantada um consórcio Gramínea/Leguminosa. A rusticidade 

dessas plantas herbáceas garantirá o sucesso no combate a erosão, na contenção dos taludes e na 

melhoria das condições de suporte à vida do substrato. 

São recomendadas as seguintes espécies e suas proporções por hectare: 

 - Brachiaria brizantha (5 a 6 Kg/ha) 

 - Calopogonium mucunoides (4 a 5 Kg/ha) 

Nos seis meses sucessivos ao plantio será feito o acompanhamento da vegetação, corrigindo 

possíveis falhas na germinação e fixação, deficiência nutricionais, pragas e doenças que possam a vir a 

ocorrer. 

A cobertura vegetal instalada apresenta-se como fator determinante ao controle de processos 

erosivos, pois forma uma barreira natural aos movimentos de massa, proporciona estruturação e 

agregação do solo, facilitando a infiltração da água, reduzindo o escoamento superficial e amortecendo 

sensivelmente o impacto das gotas de chuva no solo.  

Com o posterior crescimento de espécies arbóreas ou arbustivas, muitas espécies herbáceas 

tendem a desaparecer, ou rarear, ao assombramento e concorrência dos nutrientes disponíveis. 
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Entretanto, se isto chegar a ocorrer, as herbáceas já terão prestado seu papel de controladoras de erosão, 

permitindo o aparecimento e o plantio de espécies nativas. 

15.12 Ações Emergenciais para Riscos de Acidentes Ambientais 

Objetivo 

Este trabalho tem por objetivo o cumprimento das exigências legais estabelecidas pela Lei 6.514, 

de 22 de dezembro de 1.977, regulamentado pela Portaria no 3.214, de 08 de junho de 1.978, que 

aprovou as Normas Regulamentares - NR - do Capítulo V do Título II, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, referente a NR 22 – Trabalhos Subterrâneos no 

seu item 22.3.7 PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos. Este Programa visa a preservação da 

saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle 

ou eliminação da exposição aos riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho, levando em 

consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O PGR deve estar inserido dentro de um conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no 

campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, no que diz respeito à aplicação das 

disposições das demais NRs em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO previsto na NR-7. 

Visa este documento cumprir também as responsabilidades do empregador descritas na NR 1, 

item 1.7, quanto a “adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições inseguras 

da empresa” e mostrar aos trabalhadores os “riscos profissionais que possam originar nos locais de 

trabalho; os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa” além de 

informar os trabalhadores sobre os “resultados das avaliações ambientais realizados nos locais de 

trabalho, quando necessário” 

 Responsabilidades  

As funções envolvidas no planejamento e desenvolvimento do PGR, bem como suas 

responsabilidades e autoridade, são definidas pelo Representante da empresa. Este é um dos pontos 
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básicos para que o Programa alcance seus objetivos, pois, possibilita um efetivo acompanhamento das 

ações corretivas planejadas e acordadas na fase de Desenvolvimento. 

 As funções envolvidas e suas responsabilidades ficam assim definidas: 

 Representante da Empresa - Prover recursos materiais, financeiros e humanos para a 

elaboração do PGR, seu desenvolvimento, acompanhamento e avaliação periódica; incentivar a 

administração intermediária, e os funcionários a trabalharem de forma harmoniosa para a obtenção dos 

objetivos propostos. Fazer a divulgação aos trabalhadores dos resultados do Programa e de seus 

documentos, de modo que todos possam ter acesso aos dados e tomem conhecimento dos riscos 

envolvidos em sua atividade; assessorar tecnicamente o Programa.  

Encarregados - Colaborar e facilitar com as atividades relacionadas ao PGR; Avisar a Empresa 

responsável pela Assessoria em Segurança do Trabalho, sempre que ocorrer modificações adotadas, 

seja no caso de maquinário, processo e método de trabalho, que possa vir a influenciar diretamente nos 

níveis de exposição aos agentes ambientais nocivos, quando aplicáveis. 

Médico do Trabalho - Informar a Empresa responsável pela Assessoria em Segurança do 

Trabalho, sobre diagnósticos clínicos ou reclamações dos trabalhadores que indiquem numa mudança 

do quadro conhecido de exposição a agentes ambientais, ao aumento de sua intensidade ou 

concentração, sugerindo um descontrole das condições a que os trabalhadores estão expostos, para que 

se procedam as investigações e avaliações que subsidiem a tomada de medidas que restabeleçam o 

controle.  

  Definição dos Riscos Ambientais  

Para efeito deste trabalho, consideram-se como riscos ambientais os agentes físicos, químicos 

e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que em função de sua natureza, concentração ou 

intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.  
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Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia que possam causar danos à 

saúde dos trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, 

radiações ionizantes, radiações não ionizantes.  

Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar 

no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, gases ou vapores, ou que, 

pela natureza da exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou 

ingestão.  

Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus e 

outros, capazes de transmitir doenças aos trabalhadores. Os dados obtidos foram analisados conforme 

orientação constante na Norma Regulamentadora n° 15 - Atividades e Operações Insalubres e nos limites 

sugeridos pela A.C.G.I.H. (American Conference of Governamental Industrial Hygienists). 

São contemplados neste PGR também os seguintes aspectos:  

 Atmosferas Explosivas;  

 Deficiências de oxigênio;  

 Ventilação;  

 Proteção respiratória de acordo com a IN n.1 de 11/04/1994 da SSST; 

  Investigação e análise de acidente;  

 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;  
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 Equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no mínimo o constante 

na norma Regulamentadora n. 06;  

 Estabilidade do maciço;  

 Plano de emergência;  

 Outros resultantes de modificações e introdução de novas tecnologias  

  Planejamento Anual com Estabelecimento de Metas  

   Prioridades e Cronograma 

- Metas 

 Identificar todos os agentes ambientais, quando aplicáveis, que possam causar danos à saúde 

ou à integridade do trabalhador, antecipadamente. Quantificar sua intensidade, concentração e níveis de 

exposição. Determinar prioridades e adotar medidas compatíveis para sua redução a níveis seguros ou 

sua eliminação do ambiente laboral de forma sistemática e coordenada.  

- Prioridades  

O programa tratará de forma prioritária os agentes ambientais que na análise global dos riscos, 

oferecerem um maior potencial de risco à saúde do trabalhador, apresentarem concentrações ou 

intensidade acima dos limites e exporem um maior número de funcionários. 

 Estes três fatores serão analisados de forma ponderada, possibilitando uma gradação de 

prioridades para concentração de esforços nas medidas de controle que resultarem em um maior 

benefício.  

Serão também priorizadas as medidas de proteção coletiva e de mudanças no método de 

trabalho, que resultem na eliminação ou redução do agente ambiental insalubre do posto de trabalho. O 

uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) será recomendado apenas nos casos em que a(s) 

medida(s) de caráter coletivo estiverem na fase de implantação ou forem de difícil ou inviável aplicação 
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no atual contexto da empresa. O treinamento também será considerado um importante fator de proteção 

ao trabalhador. 

  Planejamento 2018 / 2019 

As atividades do P.G.R, deverá seguir para os anos de 2018 e 2019 o seguinte cronograma 

proposto: 

Quadro 62 – Cronograma PGR 

Mineração Longa Vida Ltda                         

Atividades Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Elaboração                         

Divulgação para funcionário                         

Implantação das recomendações                         

Reavaliação                         

Fonte: Mineração Longa Vida Ltda (2018). 

Estratégia e Metodologia de Ação Antecipação dos Riscos  

A antecipação dos riscos será realizada sempre que ocorrer uma modificação substancial no 

processo e método de trabalho que implique em modificações na exposição, intensidade ou concentração 

dos agentes ambientais, quando aplicáveis, que possam vir a afetar a saúde e integridade do trabalhador. 

 Deverá ocorrer uma colaboração estreita entre o setor que esteja desenvolvendo o projeto e a 

Empresa que presta serviços de Assessoria em Segurança do Trabalho, para a análise das 

consequências e se necessário, o desenvolvimento de uma investigação aprofundada através de 

modelos e simulações. 

 Reconhecimento dos Riscos  

O reconhecimento dos riscos relativos aos agentes ambientais, quando aplicáveis, nos postos 

de trabalho, será coordenado pela Empresa que presta serviços de Assessoria em Segurança do 

Trabalho, através de inspeções de área, entrevistas com os trabalhadores, etc.  

Quantificação dos Agentes Ambientais  
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Uma vez reconhecido os riscos ambientais, quando aplicáveis, passa-se para a fase de 

avaliação e quantificação dos riscos, com o emprego de equipamentos específicos de avaliação, como o 

Decibelímetro, Termômetro de Globo e Bulbo Úmido (IBUTG), Bomba Gravimétrica, coletores passivos, 

e outros, conforme requerer o risco a ser avaliado. 

Prioridade dos Agentes Ambientais e Medidas de Controle 

 As prioridades dadas para as ações corretivas serão realizadas com critérios para gradação da 

exposição, efeitos, valoração das medidas de monitoramento e controle, valoração das prioridades de 

monitoramento e de níveis de ação.  

Divulgação dos Dados do PGR  

Os documentos dos registros do PGR serão divulgados aos funcionários na forma de 

Treinamento, de maneira que todos os trabalhadores tenham acesso aos dados e possam tomar ciência 

dos riscos que envolvem sua atividade e das medidas de controle recomendadas. Fica a partir de então 

à disposição nos escritórios da Empresa, para consultas e esclarecimentos. Mesmo procedimento deverá 

ser adotado também com o resultado das reuniões de avaliações periódicas anuais. 

Periodicidade e Forma de Avaliação do Desenvolvimento do PGR  

O PGR será avaliado anualmente no mês de abril por comissão formada por Representantes da 

Empresa e a Empresa que presta serviços de Assessoria em Segurança do Trabalho. Nesta ocasião será 

comparado e analisado criticamente a programação do Documento-Base e das Medidas de Controle que 

constam do Desenvolvimento do PGR, comparando-as com o realizado. Será programado também novos 

monitoramentos de campo quando necessário para verificação do controle dos agentes ambientais e da 

necessidade de iniciar nova programação ou priorização de ações. Nesta época será adotado novo 

cronograma de atividades do PGR para o ano, dentro do espírito de melhoria constante.  

Desenvolvimento do PGR  

A fase de Desenvolvimento do PGR, conterá os seguintes itens:  
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 Antecipação e reconhecimento dos riscos com a descrição das medidas de controles 

existentes, e a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;  

 Descritivo dos danos à saúde dos riscos ambientais identificados disponíveis em literatura 

técnica;  

 Avaliação quantitativa dos riscos ambientais, quando aplicáveis;  

 Registro dos dados;  

 Divulgação dos registros para os trabalhadores;  

 Constará também da necessidade e seu efetivo registro, de futuras avaliações e 

monitoramento para comprovações de manutenção do controle sobre os agentes ambientais; 

 Atmosferas Explosivas: A Mineração Longa Vida Ltda, utiliza explosivo na sua atividade de 

produção, quaisquer atividades que se façam necessário a utilização de explosivos, são realizados por 

empresa especializada e em conformidade com o plano de fogo. 

 Deficiências de oxigênio: A Mineração Longa Vida Ltda realiza todas as suas atividades de 

extração do minério a céu aberto, portanto não existindo nenhum tipo de contato com o subterrâneo que 

caracteriza-se um ambiente com deficiência de oxigênio; 

  Ventilação: A Mineração Longa Vida Ltda realiza todas as suas atividades de extração do 

minério a céu aberto, portanto a ventilação natural está presente em todas as fases do seu processo e 

produção; 

  Proteção respiratória: A Mineração Longa Vida Ltda como todo ramo de mineração tem a 

exposição dos trabalhadores a poeiras minerais que contém um certo teor de sílica livre cristalina;  

 Investigação e Análise de Acidente: A Mineração Longa Vida Ltda considera que a 

investigação detalhada dos acidentes e incidentes ocorridos dentro da empresa e que culminarão para a 

redução dos índices de acidentes, para tanto elaborou a seguinte planilha que faz parte integrante deste 
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documento e deverá ser usado a partir de agora para se investigar qualquer acidente / incidente, 

quantificando suas causas e prevendo planos de ação para cada causa levantada em relação ao 

acidente; 
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Quadro 63 – Modelo de Ficha para Investigação de Acidente - Frente 

                
  Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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Quadro 64 – Modelo de Ficha para Investigação de Acidente - Verso 

 
  Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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 Riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados: A 

Mineração Longa Vida Ltda possui poucos trabalhos em espaços confinados e em alturas. Estas 

atividades serão alvo de discussões para elaboração de procedimento operacional para estas atividades 

com fase de conclusão para o ano de 2017;  

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

A Mineração Longa Vida Ltda., utiliza-se de empresa terceirizada para realizar qualquer tipo de reparo 

ou manutenção em seus equipamentos elétricos. Esta empresa possui todos os registros necessários 

para a sua realização, bem como profissionais treinados para este fim; as máquinas pesadas e veículos, 

utilizadas para transporte e movimentação da matéria prima, do Produto final, e serviços gerais, os seus 

operadores passarão por um treinamento que o capacitarão para a função como prevê também a NR-11” 

Transporte, Movimentação Armazenagem e Manuseio de Materiais”. Os trabalhos manuais existentes 

são de magnitude pouco relevante em relação aos riscos os que expõe seus trabalhadores;  

 Equipamentos de proteção Individual de uso obrigatório; e  

 Estabilidade do maciço: Não Aplicável, a exploração do FILITO a céu aberto, é realizado pelo 

método de planos arrasados. 

Esse sistema de lavra se desenvolve através de formação de plataforma na porção superior do 

jazimento e a partir dessa, desenvolve-se sucessivas bancadas com 4 a 15 metros de altura e 

comprimento variável. A preparação das frentes de lavra, inclui decapeamento inicial e a estocagem da 

camada estéril superior, formada por cobertura vegetal de pequeno porte, solo orgânico e eventualmente 

arenito da Formação Itararé, e colúvios resultantes da dinâmica atual do relevo.  
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Análise Quantitativa e Qualitativa dos Agentes Nocivos e Proteção 

Quadro 65 – Agente Físico: Calor 

 
  Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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Quadro 66 – Agente Ergonômico: DORT (Doenças Osteo Musculares Relacionadas ao Trabalho) 

 
  Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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Quadro 67 – Agente Físico: Ruído 

 
  Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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Quadro 68 – Agente Físico: Poeira Contendo Silica Livre Cristalina 

 
  Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 

Quadro 69 – Medições  (pontual) 

 
    Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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Figura 202 - Dosimetria. 
Fonte: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – Mineração Longa Vida (2018). 
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Figura 203 - Dosimetria. 
Fonte: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – Mineração Longa Vida (2018). 
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Quadro 70 – Modelo de Ficha de EIP 

 
Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 

Dicas de Redução de Ruído e Vibração  
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1) Redução da Superfície Vibratória Reduz o Ruído Emitido - Um objeto com área superficial 

pequena pode vibrar intensamente gerando pouco ruído - quanto maior a frequência, menor deverá ser 

a área; Exemplos: a) Equipamento hidráulico - separando o painel de comando unidade de sua estrutura 

de suporte aonde está o motor, ele não vibrará e o equipamento emitirá menos ruído;b) Capa de proteção 

de correia de transmissão - se a capa for de tela, ao invés de uma chapa, haverá menos superfície 

vibrante, e consequentemente, menos ruído.  

2) Placas com Bordas Livres Emitem Menores Frequências. Exemplo: Um carrinho de transporte 

de materiais feito de estrutura tubular, e com fechamento por chapas com prendedores, fará menos ruído 

que o carrinho todo feito de chapa.  

3)  Redução de Ruído de Descarga de Ar (redução de velocidade). Exemplos: a) A descarga de 

ar da esmeriladora a ar comprimido será mais silenciosa se a descarga for preenchida com material 

poroso; b) O bico de descarga da mangueira de ar comprimido fará menos ruído se for de aberturas 

adicionais que permitam um fluxo alternativo paralelo ao principal.  

4) Redução de Ruído Por Alteração de Frequência. Exemplo: Substituição de um tubo de 

descarga de fluido (p.ex. ar) por vários menores - o ruído de alta frequência aumenta, mais é mais 

facilmente atenuado. 

 5) Amortecimento da Ressonância Reduz Amplificação do Ruído. Exemplos: Uma camada de 

borracha presa por uma folha metálica em uma serra circular reduzirá o ruído emitido pela serra; o ruído 

de baixa frequência emitido pela carcaça de uma prensa pode ser reduzido se as chapas da cobertura 

forem enrijecidas com nervuras.  

6) Eliminação de Tons Eólicos. Exemplos: a) Uma fita de metal enrolada em espiral ao redor de 

uma chaminé alta eliminará ruído produzido pelo vento, desde que o passo da espiral seja variável; b) 

Uma cortadeira giratória emite ruído quando gira em vazio - o ruído pode ser reduzido se a borda da 

ferramenta for suavizada, e os vazios preenchido com borracha.  

7) Abafadores de Ruído Reativos Exemplo: O ruído produzido por uma britadeira a ar 

comprimido poderá ser atenuado se ela for parcialmente coberta por uma jaqueta tubular. O ruído do 
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escapamento de ar será efetivamente atenuado, embora não se possa eliminar o ruído de impacto da 

própria operação da ferramenta.  

8) Abafadores de Ruído Dissipativos. Exemplo: Os abafadores de lâminas paralelas deverão 

utilizar material espesso para atenuar baixas frequências, e espaçamento reduzido entre lâminas para 

atenuar as altas frequências.  

9) Variações Bruscas do Diâmetro de Dutos Podem Produzir Ruído. Exemplo: As válvulas de 

controle de fluxo precisam ter bordas internas arredondadas, percurso interno o mais reto possível e 

sedes de válvula o mais largo possível para reduzir o ruído produzido por turbulência do fluido. Este ruído 

se propaga por via estrutural aonde a tubulação interfere com outros elementos, e por via aérea, pela 

vibração das superfícies das válvulas e canos.  

10) Redução de Ruído por Redução da Altura de Impacto/Peso. Exemplo: As peças que caem 

de uma correia transportadora em um recipiente podem ter sua velocidade de impacto reduzida de duas 

maneiras - a distância do recipiente para a correia pode ser aumentada automaticamente, por um sistema 

hidráulico, à medida que ele enche; as peças, ao cair, podem passar por um duto condutor provido de 

obstáculos flexíveis que reduzem sua velocidade de queda.  

11) Redução de Ruído Irradiado por Acréscimo de Amortecimento. Exemplo: As chapas do 

enclausuramento de um componente ruidoso devem ser revestidas internamente para aumentar o seu 

amortecimento.  

12) Mudanças Bruscas de Pressão Produzem Ruído de Cavitação em Tubulações. Exemplo: 

Bombas de unidades hidráulicas só trabalham a plena potência esporadicamente. A redução de pressão 

pela válvula de controle produz ruído elevado por cavitação - para evitar isto, coloca-se um redutor de 

pressão na tubulação, constituído de um tubo com placas perfuradas em seu interior: a seleção correta 

das placas (tamanho e quantidade dos furos em cada placa) reduzir a pressão sem que se atinja a 

pressão de cavitação.  
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13) Colocação de Fontes Sonoras de Modo a Reduzir o Ruído Ambiente. Exemplo: Em um 

galpão de fábrica, as máquinas ruidosas devem ficar, preferencialmente, longe dos cantos e paredes, 

principalmente dos cantos, para evitar efeito de diretividade.  

14) Materiais Porosos de Grande Espessura Podem Absorver Alta e Baixa. Frequência Exemplo: 

a) Material absorvente em lâminas espessas ("baffles") podem ser utilizados como forros de duas formas 

– Pendurados pela lateral mais longa, trabalhando como absorvedores de alta frequência devido à sua 

grande espessura, ou; b) Colocados como painéis, paralelamente a laje do teto, absorvendo também as 

baixas frequências, de forma reativa, dependendo da distância do forro ao teto.  

15) Fatores de Controle da Absorção de Baixa Frequência por Painéis  

a) Distância entre pontos de fixação: a absorção em baixa frequência melhora com um 

espaçamento maior entre pontos de fixação do painel;  

b) Espessura do painel: painéis finos absorvem melhores os tons baixos - os painéis mais 

grossos favorecem a absorção de baixa frequência; e 

c) Distância da parede: painéis mais afastados da parede absorvem melhores as baixas 

frequências, a distância menor melhora a absorção dos tons agudos. Observação: os painéis com 

amortecimento interno trabalham em faixas de frequência mais amplas - painéis rígidos têm absorção 

restrita a uma faixa de frequência estreita. 

16) Isolamento de Ambientes com Barreiras e Forros Absorventes de Ruído. Exemplo: O 

isolamento de ambientes em grandes galpões é melhorado pelo revestimento do teto.  

17) Atenuação de Ruído em Dutos Sem Utilizar Silenciadores Pré-Fabricados. Exemplo: Projetar 

a rede de dutos de forma que as curvas, orifícios de distribuição de ar, plenos, grelhas, etc., forneçam 

uma atenuação natural que substitua o silenciador, ou permita a utilização de silenciadores menores (e 

mais baratos). 

Possíveis Danos à Saúde dos Riscos Ambientais Identificados Disponíveis na Literatura Técnica  
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 Efeitos Deletérios do Calor Sobre o Organismo  

Podem ocorrer diversos acometimentos da saúde em consequência do trabalho em altas 

temperaturas, sendo alguns mais graves e outros menos. Também doenças que se encontram em estado 

latente podem piorar na presença de calor e que constituem contraindicação para o trabalho nestes 

ambientes. Neste item, trataremos apenas dos casos que podem ser desencadeados pelo calor e que 

podem acometer até indivíduos mais sadios que venham a realizar tarefas nestas condições. São elas:  

  Hipertermia ou Intermação 

É o quadro mais grave, e que muitas vezes leva a morte. Constitui-se da elevação da 

temperatura corporal devido ao metabolismo do próprio trabalho e à sobrecarga do ambiente, ou mesmo 

a incapacidade do corpo de perder calor. Este quadro pode ser tão intenso, que pode levar a 

desnaturação de proteínas e morte. Quadro clínico é de um indivíduo desorientado e com delírio. As 

convulsões são frequentes, embora não obrigatórias. Ocorre cessação da sudorese e a pele seca e 

quente. 

  Tontura e Desfalecimento Devido à Deficiência de Sódio  

Ocorre em indivíduos não climatizados, que perdem grande quantidade de sódio no suor, ou 

naqueles que não tiveram reposição salina adequada. Ao nível muscular, isto se manifesta como 

fraqueza, cansaço e cãibras. 

 Ocorrem ainda náusea, vômitos, cefaléia e irritabilidade. Os que estão de pé tendem a cair. A 

frequência cardíaca está muito alta. O indivíduo não mostra temperatura anormal e de rotina não se 

queixa de sede, pois, a osmolaridade do líquido extracelular estará normal ou mesmo baixa 

  Tontura e Desfalecimento Devido à Hipovolemia Relativa 

 Também chamada de síncope de calor, ocorre em indivíduos com força aeróbica baixa e nos 

aptos não climatizados. O quadro clínico é o que se encontra no desmaio comum: tontura, náuseas, 
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sudorese fria, palidez facial, respiração suspirosa, pulso lento e queda da pressão arterial. A temperatura 

da pele pode estar normal ou pouco alterada.  

  Tontura e Desfalecimento Devido à Evaporação do Suor 

 Pode ocorrer em indivíduos que estejam vestindo roupas impermeáveis à água ou que estejam 

trabalhando em ambiente muito úmido ou sem ventilação.  

O indivíduo sente-se cansado quente, piorando substancialmente quando realiza um esforço 

físico, quando então a respiração se torna mais rápida, há aceleração da frequência cardíaca, podendo 

ocorrer desfalecimento. Na face poderão ocorrer erupções cutâneas, que não coçam. Há frequentemente 

história de golpes de calor.  

  Desidratação 

Embora muitos dados existam sobre desidratação aguda, muito pouco é relatado sobre uma 

provável “desidratação crônica”, naqueles expostos a um grau de maior insalubridade. A desidratação 

aguda ocorre apenas quando a ingestão de água é insuficiente para compensar as perdas pela urina, 

pelo ar e pelo suor. Com perda de 5 a 8 % do peso corpóreo, ocorre diminuição da eficiência no trabalho, 

sinais de desconforto, sede, irritabilidade e sonolência, além de oligúria, pulso acelerado e temperatura 

elevada. A perda de 10 % do volume é incompatível com o trabalho e a 15 % ocorrem sinais nítido de 

choque hipovolêmico. 

  Distúrbios Cutâneos  

Os golpes de calor são geralmente associados à disfunção de glândulas sudoríparas em 

ambiente quente e úmido. Manifestam-se como erupções cutâneas, que coçam nas partes cobertas por 

roupas, e que durante a sudorese levam o indivíduo a sentir picadas incômodas, sensação de calor e 

queimação. Geralmente as erupções demoram diversos dias ou semanas para desaparecerem. 

  Distúrbios Psiconeuróticos  
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Na seção anterior foi referido quanto ao desconforto e à diminuição da eficiência que 

acompanham o trabalho em áreas quentes. Isto favorece a descompensação de indivíduos que estejam 

em estado limítrofe de saúde mental.  

 Catarata  

A catarata pode ocorrer após alguns anos de exposição à radiação infravermelha. O mecanismo 

não é bem conhecido e pode-se dizer que a catarata é praticamente o único efeito deletério próprio do 

calor sobre o organismo, e não devido a respostas fisiológicas.  

  Considerações importantes sobre o trabalho em ambientes quentes. 

 Em condições de trabalho em ambientes quentes, os principais efeitos sobre o trabalho são:  

 Baixíssimo rendimento;  

 O rendimento do trabalho é comprometido pela superposição dos fatores calor e trabalho 

físico, ou seja, a capacidade de trabalho físico é ainda menor quando se trabalha em ambiente quente; a 

capacidade de trabalhar em ambiente quente é ainda menor quando mais pesado for o trabalho;  

 Necessita de pausas para recuperação (acima de determinados valores);  

 Necessita de reposição hídrica e eletrolítica.  

Avaliação do calor através do IBUTG (Índice de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo)  

A avaliação da exposição ao calor através do IBUTG, é definido pela fórmula:  

 Ambientes internos ou externos sem carga solar - IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg;  

 Ambientes externos com carga solar - IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg.  

Onde: tbn = temperatura de bulbo úmido natural; 

 tg = temperatura de termômetro de globo;  
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tbs = temperatura de bulbo seco. 

Os aparelhos que devem ser usados nesta avaliação são: termômetro de bulbo úmido 

natural; termômetro de globo; e termômetro de mercúrio comum. As medições devem ser efetuadas no 

local onde permanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida.  

O Limite de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com 

períodos de descanso no próprio local da prestação de serviço, em função do índice obtido, é definido no 

quadro: 

Quadro 71 – Limite de Tolerância de Exposição ao Calor 

 
Valores expressos em IBUTG 
Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 

Exposição ao Ruído  

O dano que o ruído pode causar à saúde do trabalhador depende principalmente de dois fatores 

básicos: de sua intensidade, que é medida em decibéis (dB(A)); e do tempo de exposição. Por exemplo, 

uma pessoa pode ficar exposto a um ruído de 80 dB(A) por um período de 16 horas sem que nenhum 

dano ocorra, mas três horas de exposição a um ruído de 92 dB(A) por um período prolongado, causa 

surdez. Outro fator importante, é a frequência do barulho (número de vezes por um período de tempo 

que o som vibra no ar). 
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Um som de 80 dB, emitidos na frequência de 1000Hz, é ouvida bem mais forte do que os 

mesmos 80 dB emitidos na frequência de 63 Hz. Portando uma maior frequência implica em um potencial 

maior de dano.  

O barulho causa efeitos sobre o ser humano, que vão desde um simples desagrado ou 

desconforto, até alterações ou defeitos permanentes, passando por efeitos temporários, menos ou mais 

acentuados.  

Estes, podem ser divididos em quatro grupos:  

a) Efeitos sobre o sistema auditivo;  

b) Efeitos extra-auditivo;  

c) Efeitos sobre o rendimento no trabalho;  

d) Efeitos sobre a comunicação.  

Efeitos sobre o sistema auditivo  

As perdas auditivas podem ser classificadas como:  

 Trauma acústico;  

 Surdez temporária;  

 Surdez permanente.  

O trauma acústico é a perda auditiva de instalação repentina, causada pela perfuração do 

tímpano, acompanhada ou não da desarticulação dos ossículos do ouvido médio, ocorrida geralmente 

após a exposição a barulhos de impacto, de grande intensidade - tiro, explosão, etc - com grande 

deslocamento de ar. Surdez temporária é a mudança temporária do limiar de audição, ocorre após 

exposição a um barulho intenso, por um curto período de tempo. Existe uma correlação entre a surdez 

temporária e a surdez permanente.  
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A Surdez permanente é decorrente da exposição repetida dia após dia, a um barulho dito 

excessivo. Esta perda auditiva recebe o nome de surdez profissional. Sua principal característica é o seu 

caráter irreversível e bilateralidade, e está associado à existência de lesão no órgão de Corti. 

• Efeitos sobre o sistema extra-acústico  

Reações generalizadas ao estresse - Alterações endócrinas causam reações no sistema 

circulatório, causando vasoconstrição, taquicardia, e hipertensão arterial. Aumento da adrenalina e de 

corticosteróides no sangue e na urina. Redução da secreção gástricas e salivares, que se pode refletir 

em alterações dos processos digestivos. Também os músculos tendem a estar mais tensos, o que a 

longo prazo, poderá produzir uma certa fadiga somática.  

Reações físicas - Exposição prolongada ao ruído pode causar desordens nas funções intestinais 

e cardiovasculares e mesmo a lesões teciduais dos rins e fígado. Também causa aumento da 

transpiração (sudorese). Alterações mentais e emocionais - Irritabilidade, ansiedade, excitabilidade, 

desconforto.  

Problemas específicos - Trabalhadores que operam máquinas de alta rotação fazem queixas de 

desconforto, náuseas, cefaléias e tonturas frequentemente. Exposição a infra-sons (acima de 140 dB), 

por ação mecânica (ressonância), pode causar afundamento do tórax, dando sensação de constrição 

retro-esternal e tosse.  

•  Efeitos sobre o rendimento no trabalho  

O barulho causa queda no rendimento do trabalho, sendo que os intermitentes ou de impactos 

repetidos, provocam maiores decréscimos na produtividade do que os contínuos. 

•  Efeitos sobre a comunicação 

 O barulho intenso provoca o mascaramento da voz. Interferência na execução ou o 

entendimento de ordens verbais, a emissão de avisos de alerta ou perigo, etc. 

Dort (Doenças Osteo Musculares Relacionadas ao Trabalho) 
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 A LER (Lesão por Esforço Repetitivo), é uma doença que vem preocupando muito a sociedade 

nos últimos anos, devido ao caráter endêmico que vem assumindo, seu difícil diagnóstico e tratamento, 

além de uma série de processos judiciais com elevado custo para as empresas, sem esquecer seu 

aspecto incapacitante para o trabalhador.  

Em geral são afeccões que podem acometer tendões, sinóvias, músculos, nervos, ligamentos, 

isolado ou associadamente, com ou sem degeneração dos tecidos, atingindo principalmente, porém não 

exclusivamente, os membros superiores, região escapular e pescoço. Sua origem ocupacional, é devido 

a: 

  uso repetido de grupo de músculos; 

  uso forçado de grupos musculares; e  

  manutenção de postura inadequada.  

As principais características epidemiológicas da LER hoje são:  

 Acomete indistintamente trabalhadores em qualquer faixa etária, causando incapacitação 

também em indivíduos jovens e no auge da capacidade produtiva;  

 Grupos de risco, outrora definidos a certos setores, perderam a nitidez;  

 Funcionários que adquirem a doença são perseguidos por preconceitos e até discriminados 

no trabalho;  

 Inícios imperceptíveis, caminhando para evolução crônica em surtos, com intensidade 

crescente e com intervalos de crise cada vez menores;  

 Geram afastamento, dor, desilusão, sentimento de inferioridade, inadequação, isolamento, 

raiva, negação e injustiça;  

Estágios finais levam o indivíduo a incapacidade.  
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Os principais tipos de manifestações clínicos caracterizadas como LER são: 

 Inflamatórios  

 Tenossinovite - inflamação do tecido que reveste os tendões (inflamação dos tendões);  

 Epicondilite - inflamação das estruturas do cotovelo;  

 Bursite- inflamações das bursas (pequenas bolsas que situam entre o ossos e tendões das 

articulações do ombro);  

 Miosites- compressão do nervo mediano ao nível do punho.  Compressivos  Síndrome do 

Túnel do Carpo- compressão do nervo mediano ao nível do punho; 

  Síndrome do Ombro Doloroso- compressão e nervos e vasos em regiões do ombro;  

 Síndrome Cervicobraquial- compressão dos nervos em coluna cervical;  

 Síndrome do Desfiladeiro Torácico- compressão do plexo (vasos e nervos)  Outros  

 Dor difusa bilateral;  

 Alteração do sono;  

 Fadiga.  

Os principais fatores que influenciam para o aparecimento da LER são:  

Trabalho automatizado, onde o trabalhador não tem controle sobre suas atividades;  

 Obrigatoriedade de manter o ritmo acelerado de trabalho para garantir a produção; 

 Trabalho fragmentado, onde cada um exerce uma única tarefa de forma repetitiva;  

 Número inadequado de funcionários;  
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 Jornada prolongada de trabalho, com frequente realização de horas extras; 

  Ausência de pausas durante a jornada de trabalho;  

 Trabalho realizado em ambientes frios, ruidosos e mal ventilado;  

 Adoção de posturas incorretas do corpo durante a jornada de trabalho; e 

 Falta de comunicação com a chefia.  

É praticamente consenso entre os estudiosos da doença, que o caráter psicossocial é 

extremamente importante no desencadeamento das lesões ósteo-musculares, num posto de trabalho 

onde é incorretamente utilizada a biomecânica do corpo, acompanhado de esforços repetitivos, 

principalmente dos membros superiores.  

Portanto este fator (psicossocial), deve ser levado em consideração na formulação de políticas 

preventivas, o que requer a aplicação de conhecimentos multidisciplinares (medicina, engenharia, 

psicologia, administração de empresas e outras), na realização de diagnósticos e recomendações de 

melhorias nos postos e nos métodos de trabalho. Portanto, as medidas preventivas e corretivas só devem 

ser feitas mediante estudos minuciosos que garantam realmente o ataque das causas básicas.  

Vibrações  

Vibração pode ser conceituada como a modalidade de agente físico caracterizada pelo 

movimento oscilatório de um corpo em relação a um outro referencial. Pode manifestar-se em frequência 

única, como no caso de um diapasão, ou, como é o caso mais comum, com múltiplas frequências, nas 

vibrações mecânicas industriais. As vibrações são consideradas de dois tipos desde que não haja 

proteção adequada:  

 Localizadas;  

 De corpo inteiro.  
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São os seguintes os danos à saúde mais comuns a que se sujeitam os trabalhadores expostos 

a vibrações: 

 Artrose dos cotovelos;  

 Necrose dos ossos dos dedos;  

 Problemas nervosos; e 

 Alteração da sensibilidade táctil.  

Hidrocarbonetos Aromáticos e Outros Compostos de Carbono  

Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono: emprego de defensivos organoclorados: DDT 

(diclorodifeniltricloroetano), DDD (diclorodifenildicloroetano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus 

compostos e isômeros; emprego de defensivos derivados de ácido carbônico; emprego de 

aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina); emprego de cresol, naftaleno e 

derivados tóxicos; emprego de isocianatos na formação de podeiras e metais à base de poliisocianetos 

e poliuretanas); emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como sol racha, se produtos 

para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos; limpeza de peças ou 

motores com óleo diesel aplicado sob nebulização; e pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes 

contendo hidrocarbonetos aromáticos.  

Umidade  

A Umidade da NR-15 estipula que as atividades ou operações executadas em locais alagados 

ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão 

considerados insalubres em decorrência de laudo de inspeção dos locais de trabalho, utilizando o método 

de análise qualitativa. 

Registra-se, por oportuno, que, apesar do enquadramento da umidade como um agente 

insalubre de grau médio, a literatura especializada não se tem interessado muito pelo tema, tanto assim 
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que são escassos os estudos técnicos a respeito dos efeitos nocivos da exposição à umidade, em termos 

ocupacionais 

Ferimentos (Corte)  

Quando um agente físico como, por exemplo, uma batida no canto de uma mesa ou um beliscão 

atua sobre o corpo, pode causar traumatismo, com rompimento ou não da pele. Quando não ocorre 

rompimento da pele, esta lesão recebe o nome de contusão. Na contusão ocorre forte compressão dos 

tecidos moles (a pele, a camada de gordura e os músculos) contra os ossos. Quando a batida é muito 

violenta, pode haver rompimento de vasos sanguíneos na região, causando acúmulo de sangue no local 

(hematoma). O lugar da batida fica roxo, incha e torna-se dolorido. Se a dor persistir e se agravar, procure 

um médico. Uma contusão causada por pancada forte também pode levar ao rompimento de vísceras 

internas, sangramento invisível e choque.  

As primeiras providências a tomar no caso de contusões são: 

 - Repouso da parte contundida; 

 - Aplicação de compressas frias ou saco de gelo até que a dor melhore e a inchação se 

estabilize; e 

- Elevação da parte afetada.  

Se a ação do objeto contundente atingir apenas as camadas superficiais da pele, ocorre a 

escoriação. Isso acontece geralmente em consequência de quedas, quando a pele de certas partes do 

corpo (joelhos, cotovelos, palmas das mãos etc.), em contato com a aspereza do chão, sofre arranhões, 

que são o tipo mais comum de escoriação.  

Os ferimentos podem ser causados por instrumentos cortantes, como facas e lâminas, ou por 

instrumentos perfurantes, como pregos, garfos, arames e projétil de arma de fogo, ou ainda por 

queimaduras e mordeduras de animais. Ao atender um caso de ferimento, o socorrista deve: - Lavar as 

mãos com água para retirar a sujeira e diminuir a possibilidade de infecção no local ferido; 
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- Lavar a ferida com água e sabão para que não infeccione;  

- Secar o local com um pano limpo; 

 - Verificar se existe algum vaso sangrando e comprimir o local até cessar o sangramento;  

- Proteger o local com uma compressa de gaze ou um curativo pronto, fixando-o com um 

esparadrapo; e 

- Manter o curativo limpo e seco.  

Se o socorrista não tiver gaze, pode usar um lenço ou qualquer pedaço de pano que esteja 

limpo. O pano deve ser amarrado sem apertar, com cuidado para que o nó não fique sobre o ferimento. 

Por que as feridas devem ser cobertas? Existem pelo menos duas razões: primeiro, para 

estancar a hemorragia e, em segundo lugar, para proteger a ferida de novas machucaduras e de novas 

contaminações.  

Ao fazer um curativo, nunca se deve usar algodão ou lenço de papel. Esses tipos de material 

ficam presos nas feridas e são difíceis de retirar, além de provocar dores e dificultar o tratamento.  

Depois de fazer o curativo, se for um caso mais grave, a vítima deve ser encaminhada ao 

médico.  

No caso de amputação de dedos ou membros, colocar a parte amputada em um saco de gelo e 

levá-la ao hospital junto com o paciente.  

Ferimento no Tórax  

Podem ser muito graves, principalmente se os pulmões forem atingidos.  

Quando um ferimento atinge os pulmões, o socorrista pode ouvir o ar saindo pelo orifício 

provocado pelo ferimento ou pode ver o sangue que sai borbulhando por esse mesmo orifício. Nesses 

casos, só há uma coisa a fazer: cobrir o ferimento com pano limpo, plástico ou gaze, como uma 
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compressa grande, fixada por meio de faixas ou ataduras, para vedar totalmente o ferimento. Depois 

deve-se observar a respiração da vítima. Se houver piora da respiração, deve-se descobrir parcialmente 

a ferida. 

 Outro cuidado é não pressionar a ferida, pois a respiração normal poderá ser prejudicada. 

Tomamos esses cuidados, pode-se então prender o curativo sobre o ferimento.  

Ferimento no Abdômen 

Os ferimentos profundos no abdômen costumam ser perigosos porque algum órgão interno pode 

ter sido atingido. Devido à perfuração da parede, partes de algum órgão podem vir para o exterior, como 

o intestino por exemplo. Nesses casos, não tente, de forma alguma, recolocá-las no lugar.  

O procedimento correto é cobrir as partes expostos com panos limpos, umedecidos com água, 

e mantê-los constantemente úmidos. Não se deve cobrir os órgãos expostos com materiais aderentes 

(como papel-toalha, papel higiênico, algodão), que deixam resíduos e levam muito tempo para remover  

Ferimento nos Olhos  

São partes do corpo extremamente sensíveis: quanto feridos, somente um especialista dispõe 

de recursos para tratá-los. Por isso, o socorrista pouco terá a fazer. Deve-se ter cuidado para não ferir 

ainda mais o olho que se estiver tratando. Procure, então, cobri-lo com gaze ou pano bem limpo. Prenda 

o curativo com duas tiras de esparadrapo, evitando, assim, que o olho não acidentado para evitar ao 

máximo a movimentação do olho atingido, a não ser em situações em que a vítima necessite do olho 

sadio para se salvar. 

Ferimento com a presença de objeto encravado 

Quando houver ferimento causado por faca, canivete, lasca de madeira, caco de vidro, etc. e o 

objeto estiver encravado, nunca o retire, pois assim poderia ocorrer uma hemorragia grave ou lesão de 

nervos e músculos próximos à região afetada.  

Nesses casos, devemos:  
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- Manter o objeto no lugar;  

- Fazer curativo volumoso para estabilizar o objeto;  

- Encaminhar imediatamente a vítima a um serviço de emergência.  

Quando o objeto encravado for muito longo, poderá ser cortado, porém lembrando sempre de 

não movimentar o objeto.  

Queimaduras  

Denomina-se queimadura toda e qualquer lesão ocasionada no organismo humano pela ação, 

curta ou prolongada, de temperaturas extremas sobre o corpo humano. As queimaduras podem ser 

superficiais ou profundas e é possível dividi-las em diferentes tipos, de acordo com sua gravidade.  

A gravidade de uma queimadura não se mede somente pelo grau da lesão, mas também pela 

extensão da área atingida. São consideradas grandes queimaduras aquelas que atingem mais de 15% 

do corpo, no caso de adultos. Para crianças de até 10 anos, são consideradas grandes queimaduras 

aquelas que atingem mais de 10% do corpo. Se o socorrista souber classificar uma grande queimadura 

e encaminhar a vítima para um pronto-socorro, já será grande valia. Classificação das Queimaduras 

Vamos conhecer e especificar cada caso e saber como agir em cada um deles. 

• Queimadura de 1° Grau  

A queimadura mais comum é a de 1° grau. Uma queimadura de 1° grau geralmente deixa a pele 

avermelhada e provoca ardor e ressecamento da pele. Uma queimadura de 1o grau nem sempre é grave. 

Porém, se ela atingir mais da metade do corpo, pode vir a tornar-se muito grave. A queimadura de 1o 

grau é produzida geralmente por exposição prolongada à luz solar ou contato breve com líquidos 

ferventes.  

• Queimaduras de 2° Grau  

As queimaduras de 2° grau são aquelas que atingem camadas um pouco mais profundas da 

pele. Caracterizam-se, geralmente, pela formação de bolhas e desprendimento das camadas da pele; 
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provocam dor e ardência local. São geralmente produzidas por contato ou imersão em líquidos ferventes, 

“chamuscamento” por explosões (álcool, gasolina e gás) e por substâncias cáusticas (ácidos, 

removedores, detergentes, tintas etc.)  

Estas queimaduras são mais graves que as de 1° grau porque a perda de água que elas podem 

provocar, eventualmente, leva à desidratação. Nesses casos, dê líquidos por via oral, aplique compressas 

frias no local e providencie assistência medica imediatamente  

• Queimaduras de 3° Grau  

As queimaduras de 3° grau são aquelas em que todas as camadas da pele são atingidas, 

podendo ainda alcançar os músculos e ossos. Estas queimaduras se apresentam secas, esbranquiçadas 

ou de aspecto carbonizado. A pele se assemelha ao couro, diferente da superfície macia das 

queimaduras de 1° e 2° graus.  

Os locais com queimaduras de 3o grau não são muito dolorosos, pois há destruição dos nervos 

que transmitem a sensação de dor. A dor normalmente é provocada por queimaduras de 2o grau 

associadas. Elas são produzidas geralmente por contato direto com chamas, líquidos inflamáveis ou 

eletricidade (alta tensão). As queimaduras de 3o grau são as mais graves e representam sérios riscos 

para a vítima, sobretudo se atingirem grande extensão do corpo.  

Queimaduras por substancias químicas (ácidos, removedores, detergentes, tintas, etc). 

A maior parte das queimaduras químicas ocorre em laboratórios e indústrias. O socorrista deve 

lavar o local queimado com água em abundância para que não reste qualquer resíduo de substância 

química e, em seguida, proteger as feridas com gaze ou pano limpo. Nas queimaduras por cal sodada 

(soda cáustica), devemos limpar as áreas atingidas com uma toalha ou pano antes da lavagem, pois o 

contato desta substância com a água cria uma reação química que produz enorme quantidade de calor.  

A queimadura nos olhos é um caso muito especial. A ação deve ser rápida para evitar a perda 

parcial ou total da visão. Neste caso, devemos lavar o olho da vítima com bastante água, cobrir o olho 

com curativo de gaze ou pano limpo e procurar socorro médico imediatamente. 
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Radiações Não Ionizantes 

Se os olhos ficarem expostos prolongadamente ao reflexo dos raios solares em uma superfície 

luminosa, tais como neve ou concreto, a superfície (córnea) do olho pode ser lesada. 

Esse estado doloroso, que pode levar até uma semana para diminuir, ocorre também pela 

exposição a raios ultravioleta ou a centelhas de maçarico.  

Reconhecimento:  

Os sintomas e sinais normalmente demoram a surgir:  

Haverá:  

- Dor intensa nos olhos afetados;  

Pode haver:  

- Sensação de areia nos olhos; 

- Sensibilidade à luz;  

- Vermelhidão e lacrimejar nos olhos.  

Tratamento:  

- Aplique e prenda tampões sobre os olhos, tranquilize a vítima antes de colocá-los - Leve ou 

encaminhe a vítima para o hospital 

Objetivos:  

- Evitar o agravamento da lesão; conseguir atendimento médico;  

Poeiras  
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Poeiras são partículas: sólidas produzidas por ruptura mecânica de materiais sólido, 

observamos diversos tipos de poeiras em suspensão no ambiente laboral:  

 Poeiras de Manganês;  

 Poeiras de Carvão Vegetal; e 

 Poeiras de Sílica.  

Estas poeiras podem causar diversas doenças pulmonares que variam em intensidade e 

gravidade de acordo com a concentração no ambiente e do tempo de exposição a que o trabalhador 

esteve exposto ao agente insalubre. As principais consequências podem ser:  

 Pneumoconiose (doença do pulmão);  

 Irritação do aparelho respiratório;  

 Desencadear reações alérgicas.  

Hidrocarbonetos Aromáticos e Outros Compostos de Carbono  

Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono: emprego de defensivos organoclorados: DDT 

(diclorodifeniltricloroetano), DDD (diclorodifenildicloroetano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus 

compostos e isômeros; emprego de defensivos derivados de ácido carbônico; emprego de 

aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina); emprego de cresol, naftaleno e 

derivados tóxicos; emprego de isocianatos na formação de podeiras e metais à base de poliisocianetos 

e poliuretanas); emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos. 

Equipamentos de Medição e Metodologia de Avaliação  

Foram utilizados os seguintes equipamentos durante as medições:  

 Decibelímetro Digital-LUTRON SL-4001. 
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 Termômetro de Globo Conjunto INSTRUTERM.  

 Dosímetro DOS 500 INSTRUTERM  

Método de Levantamento De Ruído:  

Os níveis de Ruído Contínuos e Intermitente, foram analisados com o auxílio de Decibelímetro, 

operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta "Slow". Os ruídos de impactos 

foram avaliados com resposta rápida "Fast" e circuito de compensação "C". As leituras foram executadas 

próximas ao ouvido dos funcionários, conforme a NR-15, portaria 3.214/78. Os dados de pressão sonora 

obtidos foram comparados com os máximos permitidos de exposição diária, conforme a NR-15. 

 Método de Avaliação De Calor:  

A exposição ao calor, foi avaliada através do Índice de Bulbo Úmido/Termômetro de Globo 

(IBUTG). As medições ocorreram no local onde os trabalhadores permaneciam, na altura da parte do 

corpo mais atingida. Os aparelhos usados na medição foram o Termômetro de Bulbo Úmido (tbn), 

Termômetro de Globo (tg) e Termômetro de Mercúrio (tbs). As formas utilizadas para o cálculo da IBUTG, 

foram:  

 Ambiente interno e externo sem carga solar. IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg  

 Ambiente externo com carga solar. IBUTG = 0,7 tbn + 0,2 tg + 0,1 tbs.  

 

Avaliação Quantitativa dos Riscos Ambientais e Sua Gradação para Priorização de Medidas de 

Controle 

 Critérios de Gradação  

Gradação qualitativa dos riscos ambientais quanto a exposição  

0 - Nenhum contato com o agente ou desprezível;  
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1 - Contatos infrequentes com o agente;  

2 - Contato frequente com o agente a baixas concentrações ou infrequentes a altas 

concentrações;  

3 - Contato frequente com o agente a altas concentrações;  

4 - Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas.  

Valoração do Efeito do Agente Ambiental sobre o Organismo  

0 - Efeito reversível de pouca importância ou conhecidos ou apenas suspeito;  

1 - Efeitos reversíveis preocupantes;  

2 - Efeito reversíveis preocupantes severos;  

3 - Efeito irreversíveis preocupantes;  

4 - Ameaça a vida ou doença/lesão incapacitante.  

Priorização de monitoração e medidas de controle (somatória do índice de Exposição com o do 

Efeito sobre o organismo) 

 1 - (somatório igual a zero) desprezível;  

2 - (somatória entre 1 e 3) marginal; 

3 - (somatória de 4 a 5) de atenção;  

4 - (somatória igual a 6) crítica; 

 5 - (somatória entre 7 e 8) emergencial. 

Nível de Ação - valor acima do qual deve-se iniciar medidas preventivas em função do limite de 

exposição  
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0 - Concentração/intensidade desprezível ou insignificante;  

1 - Concentração/intensidade abaixo de 50% da dose superior máxima admitida;  

2 - Concentração/intensidade abaixo do limite previsto até 50% da máxima admitida;  

3 - Concentração/intensidade igual ou um pouco acima do limite admitido; 

 4 - Concentração/intensidade muito acima do limite admitido.  

Gradação dos Riscos Ambientais para Efeito de Priorização das Medidas de Controle 

Quadro 72 – Gradação dos Riscos Ambientais Para Efeito de Priorização das Medidas de Controle 

 
Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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Quadro 73 – Cronograma de Implantação de Medidas de Controle  

 
Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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15.13 Programa de Acompanhamento e Monitoramento  

Os programas de monitoramento da água (superficial e subterrânea), do ar, do solo, fauna, flora, 

entre outros, são apresentados nos capítulos específicos do estudo de impacto ambiental. 

15.14 Fluxograma de Planejamento e Execução 

As ações para a recuperação das áreas degradadas têm início quase que concomitante com as 

operações de lavra, tendo em vista que uma vez a área exposta se prevê a recuperação e/ou mitigação 

deste impacto, porém, conforme dito anteriormente, o planejamento para fechamento é a princípio 

conceitual e, progressivamente, se torna mais detalhado, conforme mostra a seguir (Figura XXX). 

 
Figura 204 - Etapas de planejamento para fechamento de mina. 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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15.15 Cronograma Financeiro 

Apresentamos a seguir o cronograma financeiro de execução das atividades para a mineração, para tanto, será apresentado o cronograma referente 

a aquisição dos novos equipamentos, sendo este o único investimento previsto para a ampliação. 

Quadro 74 – Cronograma Financeiro 

 
Fonte: Programa de Prevenção de Riscos Ambinetais da Mineração Longa Vida Ltda (2018). 
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 PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES 

O presente Estudo de Impacto Ambiental se trata da ampliação a jazida de filito pertencente à 

Mineração Longa Vida, identificada pela poligonal ANM n° 820.530/1984, situado no município de Nova 

Campina – SP, cuja vida útil prevista é de 87,15 anos. 

A ampliação do empreendimento prevê a interferência em uma área total de 12,33 ha, sendo 

que 0,85094 ha desse montante, será objeto de supressão de vegetação nativa em estágio inicial de 

regeneração e 6,47110 ha em estágio médio. A ampliação não prevê interferência em APP ou o corte de 

árvores isoladas. 

O inventário da vegetação realizado por meio de levantamentos primários e secundários, revelou 

um total de 54 espécies, sendo que nenhuma delas é considerada como ameaçada de extinção. 

O levantamento faunístico, realizado por meio de campanhas sazonais, resultou em um total de 

141 espécies detectadas, sendo 22 anfíbios e 7 répteis, 103 de aves e 9 de mamíferos. Ressalta-se que, 

dentre as espécies inventariadas, apenas Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco) recebe o status de 

ameaçada de extinção, conforme a Decreto Estadual nº 63.853 de 2018. 

Durante os levantamentos de campo, não foram encontradas cavidades subterrâneas, sítios 

arqueológicos, sítios paleontológicos, bens materiais e imateriais protegidos ou mesmo áreas prioritárias 

para conservação, cujo empreendimento possua potencial para interferir negativamente. 

A avaliação de impactos ambientais revelou um total de 17 possíveis impactos relacionados a 

atividade minerária, sendo que todos eles são mitigáveis e/ou compensáveis. Ressalta-se que as devidas 

medidas mitigadoras, compensatórias, de controle e voltadas ao monitoramento, são previstas nos planos 

e programas ambientais, disponibilizados no presente estudo. 

Dessa maneira, a equipe técnica responsável pelo presente Estudo de Impacto Ambiental, 

recomenda sua aprovação e a emissão da Licença Ambiental Prévia para o projeto de ampliação da 

atividade de extração de filito da Mineração Longa Vida Ltda., no município de Nova Campina, Estado de 

São Paulo. 
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 INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS 

19.1 Layout do Projeto Sobre Imagem de Satélite 

Apresentar layout do projeto sobre imagem satélite contemplando a delimitação da área do 

empreendimento (matriculas e poligonais de interesse), as áreas de lavra (configuração final) e os 

elementos de apoio ao empreendimento, tais como as unidades operacionais de beneficiamento de 

minério, áreas de deposição de estéril/rejeito, pátios de estocagem, bacias de decantação e sistema de 

drenagem associado, incluindo os pontos de lançamento na drenagem natural, acessos para escoamento 

do minério existentes e planejados, bem como as áreas de preservação permanente (APP), formações 

vegetais e estágios sugestionais, que possibilitem a visualização dos diferentes layers, com escala 

1:10.000 ou maior (tamanho A1). 

Cartografia apresentada por meio do anexo XXXVIII. 

19.2 Mapa das Poligonais da ANM (Agência Nacional de Mineração) extinto DNPM 

(Departamento Nacional de produção Mineral) 

Mapa das Poligonais do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM sobre imagem 

de satélite, os principais pontos de referenda, os acessos locais, bem como outros empreendimentos 

minerários (indicar minério de interesse) e os que forem confrontantes. 

Cartografia apresentada por meio do anexo XXXIX. 

 

19.3 Pontos de Amostragem de Fauna e Flora 

Mapa dos pontos de amostragem e de registros de vegetação e fauna sobre imagem de satélite, 

numerados conforme o diagnóstico. Delimitar as áreas de cava, depósitos e outras unidades correlatas. 

Cartografias apresentadas nos anexos XXIII e XXVI. 
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19.4 Pontos de amostragem da qualidade de águas superficiais 

Mapa dos pontos de amostragem de qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 

sondagens de solo, caminhamentos para obtenção de dados espeleológicos, paleontológicos, 

arqueológicos, etc., sobre imagem de satélite. Delimitar as áreas de cava, depósitos e outras unidades 

correlatas. 

Cartografia apresentada no anexo XL. 

19.5 Mapa das Áreas de Reserva Legal ou Areas Verdes 

Mapa das áreas de Reserva Legal ou Áreas Verdes, instituídas ou a serem averbadas, sobre 

imagem de satélite, contendo os limites da propriedade, as áreas de cava, depósitos e outras unidades 

correlatas. 

Cartografia apresentada no anexo XXII. 

19.6 Mapa de Acesso Sobre Imagem de Satélite 

Mapa das vias de acesso sobre imagem de satélite, a serem utilizadas para o transporte de 

minério, material estéril, solo orgânico, equipamentos e funcionários, destacando trechos em áreas 

urbanas, se houver. 

Cartografia apresentada no anexo XLI e XLII. 

19.7 Mapa de Áreas de Influência 

Mapas das Áreas de Influência do empreendimento definidas conforme o item 9. 

Cartografia apresentada no anexo IV e V. 

19.8 Mapa de Pontos de Captação de Agua outorgados pelo Departamento de Aguas e 

Energia Elétrica - DAEE, para a AID. 

Cartografia apresentada no anexo IV e V. 
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19.9 Mapas Geológico, Geomorfológico, Pedológico e Geotécnico para a AID. 

Cartografia apresentada nos anexos IX, XIII, XLIII e XLIV. 

19.10 Mapa de Fragilidade Ambiental para a AID. 

Cartografia apresentada no anexo XLV. 

19.11 Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

Mapa de uso e ocupação do solo para a AID identificando: áreas urbanas; fragmentos florestais; 

Unidades de Conservarão; reflorestamentos; áreas de cultivos; pastagens; solo exposto; 

empreendimentos minerários; corpos hídricos; áreas urbanas e de expansão urbana; rodovias, ferrovias, 

linhas de transmissão e dutos; etc. 

Cartografia apresentada no anexo XLVI. 

19.12 Mapa com os Corpos de Minério com Potencial de Lavra nas Poligonais e Área da 

Cava. 

Cartografia apresentada no anexo XLVII. 

19.13 Planta de Configuração Atual da Cava de Mineração (escala 1:10.000 ou maior). 

Cartografia apresentada no anexo XLVIII. 

19.14 Plantas de Configuração Intermediaria para os Primeiros Trinta Anos 

Plantas de configuração intermediaria para os primeiros trinta anos, para períodos de três ou 

seis anos. Plotar a evolução dos elementos do empreendimento e o avanço da lavra. As plantas deverão 

demonstrar ainda as medidas de recuperação a serem realizadas concomitantemente a atividade 

mineraria (escala 1:10.000 ou maior). 

Cartografia apresentada nos anexos XLIX, L, LI, LII, LIII e LIV. 
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19.15 Planta de Configuração Final e da Área Recuperada 

Planta de configuração final e da área recuperada, de acordo com o Plano de Aproveitamento 

Econômico aprovado pelo DNPM (escala 1:10.000 ou maior). 

Cartografia apresentada nos anexos LV e LVI. 

19.16 Mapa das Unidades de Conservação 

Mapa contendo as Unidades de Conservarão e as respectivas zonas de amortecimento para a 

All, contendo a localização do empreendimento e das suas áreas de influência. 

Cartografia apresentada no anexo XVIII. 

19.17 Mapa de Zoneamento Municipal 

Mapa de zoneamento municipal com as áreas de cava, os depósitos de material estéril e demais 

estruturas correlatas, quando aplicável. 

Cartografia apresentada no anexo LVII. 

19.18 Áreas prioritárias para incremento da conectividade e Áreas prioritárias para criação 

de Unidades de Conservarão 

Localizar a área pretendida para a atividade no mapa de “Áreas prioritárias para incremento da 

conectividade” e “Áreas prioritárias para criação de Unidades de Conservarão” resultantes do Projeto 

Biota FAPESP. O mapa referente ao Projeto está disponibilizado no endereço eletrônico 

www.ambiente.sp.gov.br-mapabiota.pdf. 

Cartografia apresentada no anexo LVIII e LIX. 
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O QUE É O RIMA?

O Relatório de Impacto Ambiental, ou simplesmente RIMA, é um documento que tem por

finalidade apresentar de maneira sucinta, os objetivos, diagnósticos, análise de possíveis

impactos ambientais, assim como as medidas de controle relacionadas aos impactos

identificados para o projeto que se deseja desenvolver.

O RIMA é redigido a partir das informações levantadas para elaboração do EIA (Estudo de

Impacto Ambiental), que é um documento técnico completo apresentado ao órgão

ambiental no momento do requerimento de licença ambiental.

Tanto o EIA quanto o RIMA, são desenvolvidos pro uma equipe multidisciplinar, formada

por biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, geólogos, engenheiros de

minas, socioeconomistas, educadores, arqueólogos, dentre outros profissionais envolvidos

no estudo da fauna, flora, solo, recursos hídricos e demais fatores ambientais

relacionados.

Dentre as diferenças, entre o EIA e o RIMA, destaca-se a linguagem simples e o modo

mais direto para apresentação dos resultados presente no RIMA, sendo um documento de

fácil compreensão, ilustrado com tabelas, mapas e figuras.
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Fundada em 1978, a Mineração Longa Vida é uma empresa que

atua na extração de filito. O material extraído pela empresa é

destinado à indústrias para fabricação de cerâmicas, porcelanatos e

similares.

O produto oferecido pela Mineração Longa Vida é o filito bruto, ou

seja, o produto sem mistura com outros materiais, sendo beneficiado

apenas por um sistema de britagem que reduz o tamanho do grão e

uma mistura de diferentes tipos de filito, de acordo com a

necessidade do cliente.

A atividade de mineração consiste na extração de 

substâncias minerais encontradas em depósitos 

subterrâneos que recebem o nome de “jazidas” e da 

preparação destas substâncias, seja para consumo 

direto, ou como base para outros processos industriais 

(BRANDT, 2010).

Trata-se de uma atividade indispensável para o ser 

humano moderno, uma vez que a extração mineral 

fornece matéria-prima para confecção de produtos e 

materiais presentes no dia a dia do homem, como 

carros, roupas, construções e até mesmo os 
alimentos.

APRESENTAÇÃO

O filito é um mineral não metálico responsável

por proporcionar resistência à peça fabricada e

reduzir a temperatura da cerâmica durante a

queima do material, evitando que seja

danificado pelas altas temperaturas.

Além do uso na indústria cerâmica, também

pode ser utilizado para fabricação de louças

sanitárias, borrachas, inseticidas e fertilizantes.

Os principais tipos de filito existentes são o

branco, rosa e preto

Amostra de filito branco, rosa e preto 

(Fonte ITP, 2008).
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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

RESPONSÁVEIS PELA OBRA E OPERAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO

A Mineração Longa Vida Ltda. é uma empresa privada

dedicada à exploração de recursos minerais, cujo produto

extraído atualmente é destinado às indústrias cerâmicas

dos Estados de São Paulo e Paraná.

Empresa: Mineração Longa Vida Ltda.

Endereço: Sítio Olho D’água - Bairro do Alegre - Nova Campina/SP.

CEP: 18.430-000

Telefone: (15) 3222-2376

Site: www.mineracaolongavida.com.br

RESPONSÁVEIS PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS

Os estudos ambientais foram realizados pela empresa

Chiavini & Santos Mineração e Meio Ambiente.

Os estudos foram elaborados por uma equipe

multidisciplinar composta por profissionais especialistas em

fauna, flora, socioeconomia, recursos hídricos, geologia,

cartografia, análise de impactos, mineração, entre outras.

Empresa: Chiavini & Santos Mineração e Meio Ambiente

Endereço: Rua Aldo Russo, 605 - Jardim Brasil - Itapeva/SP.

CEP: 18.405-205

Telefone: (15) 3521-2699

Site: www.chiaviniesantos.com
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LOCALIZAÇÃO

A Mineração Longa Vida situa-se no Bairro do Alegre, no município de Nova Campina, região Sudoeste do Estado de São Paulo,

numa propriedade denominada Sítio Olho D’água.

O mapa à

esquerda mostra a

localização do

município de Nova

Campina no

Estado de São

Paulo (Fonte:

Adaptado de IPT,

2008).

O mapa situado à

esquerda localiza a

propriedade da

Mineração Longa Vida de

maneira regional, levando

em consideração os

limites do município de

Nova Campina - SP

(Fonte: Estudo de

Impacto Ambiental da

Mineração Longa Vida,

2019).

A figura acima, identifica a área da Mineração

Longa Vida tomando como referência, o

perímetro urbano situado na porção central da

cidade de Nova Campina (Fonte: Chiavini &

Santos, 2019).
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O objetivo do licenciamento ambiental é a ampliação da área de lavra para extração

de filito já existente na propriedade da Mineração Longa Vida e a ampliação de um

DCE - Depósito Controlado de Estéril. A poligonal ANM (Agência Nacional de

Mineração) outorgada ao empreendimento corresponde ao processo n.º

820.530/1984, que possui uma área de 52,1 hectares.

OBJETIVOS

É o método

utilizado para

extração mineral.

Geralmente, o

método de lavra

pode ser dividido

em subterrâneo ou

lavra a céu aberto.

No caso da

Mineração Longa

Vida, trata-se de

uma lavra a céu

aberto com

bancadas.

O Depósito

Controlado de Estéril

é uma estrutura

projetada para a

disposição dos

materiais que não

sejam o mineral

extraído.

Estes materiais

referem-se aos

solos e minerais

acompanhantes que

não tem aplicação

econômica.

O DCE recebe o

nome de controlado,

pois todo o material

que é destinado e a

ele segue um

planejamento e um

controle, a fim de

garantir a qualidade

ambiental da região.

Define os limites

espaciais do título

minerário

outorgado ao

empreendimento,

nela está inserida a

configuração final

de lavra onde se

encontra o mineral

a ser extraído. O

regime do título é

de Concessão de

Lavra outorgado

através da Portaria

de Lavra n.° 206.
Foto aérea da área de lavra em operação da Mineração Longa Vida (Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida, 2019).
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JUSTIFICATIVAS

Segundo o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) elaborado com a

finalidade de verificar a viabilidade da ampliação da Mineração

Longa Vida, como principais justificativas para a ampliação, do

empreendimento, se destacam:

O Estudo de Impacto Ambiental, ou simplesmente EIA, é definido como um

estudo elaborado por uma equipe profissional multidisciplinar, responsável pelo

diagnóstico da área e a análise dos possíveis futuros impactos da atividade que

se pretende desenvolver, a fim de se verificar se há viabilidade para implantação

ou ampliação de empreendimentos diversos.

Infraestrutura consolidada: Por se tratar de uma ampliação de empreendimento já existente, toda a

infraestrutura como estradas, escritórios, sanitários, pátios de estocagem, estruturas de beneficiamento e

outras, já se encontram instaladas, o que diminuirá significativamente o impacto do empreendimento.

Fácil acesso: A Mineração Longa Vida está situada em uma área privilegiada, com grande proximidade às

principais rodovias utilizadas para escoamento do seu produto (SP 258, SP 270, SP 127, entre outros).

Baixa interferência em ambientes protegidos: A ampliação da jazida da Mineração Longa Vida não prevê

intervenção em áreas protegidas como sítios arqueológicos ou paleontológicos, patrimônios naturais ou

históricos, cavernas ou áreas prioritárias para conservação.

Demanda de mercado: A extração mineral é uma importante atividade produtiva da região, responsável por

sanar parte da demanda de matéria-prima para indústria cerâmica dos Estados de São Paulo e Paraná.
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ALTERNATIVAS

De acordo com o EIA, como maneira a garantir o bem-estar

da população vizinha, assim como a integridade ambiental da

área de entorno da jazida, a Mineração Longa Vida optou por

utilizar em seu processo produtivo, as metodologias mais

eficazes do mercado e que produzem o menor impacto

possível, conforme detalhamento abaixo:

 Desmonte mecânico: Em sua maior parte a extração será

realizada por meio da utilização de tratores e máquinas, o

que recebe o nome de desmonte mecânico;

 Uso de explosivos: Quando a rocha for dura demais para

extração com tratores, pode-se recorrer ao uso de

explosivos. A Mineração Longa Vida prevê o uso de linha

silenciosa, considerada uma das metodologias de menor

impacto para a população;

 O sistema de beneficiamento é feito por meio de

britadores que fragmentam as rochas em tamanhos

menores, que resultarão no produto final.

Pode se definir alternativa locacional como a possibilidade de

se instalar determinado empreendimento em outras áreas

diferentes do planejamento inicial, seja por questões

financeiras, ambientais ou outras restrições ou facilidades.

Possuindo um significado contrário às alternativas

locacionais, um conceito fundamental para a compreensão

plena do setor mineral e sua relação com o ambiente a sua

volta, é a rigidez locacional. O termo significa que,

diferentemente de outras atividades, nas quais se pode

escolher entre vários locais para instalar o empreendimento,

em mineração, somente é possível instalar a mina onde há a

efetiva disponibilidade de minérios, ou seja, onde existe uma

jazida.

Dessa maneira o empreendedor não pode escolher

livremente o local onde minerar, pois, as jazidas devem ser

exploradas em seu local de ocorrência.

Portanto, conforme detalhado no Estudo de Impacto

Ambiental, pode-se dizer que mineradoras não apresentam

alternativas locacionais, devido à rigidez apresentada pelo

mineral a ser extraído.

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

O beneficiamento é um conjunto de ações que transforma a rocha extraída na

mineração em matéria prima para a indústria. No caso da Mineração Longa

Vida, o beneficiamento é feito pela britagem do filito que o fragmenta em partes

menores e a mistura dos diferentes tipos de filito para se obter o produto

desejado. Essa mistura é chamada de “blend”.
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DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nessa etapa, o filito é extraído por meio de desmonte

mecânico ou detonações. Ressalta-se que as

detonações são feitas apenas em último caso e com

periodicidade muito pequena. As detonações são feitas

com o devido planejamento, através de documento

chamado Plano de Fogo, assinado e executado por

profissionais habilitados.

1 - Extração

2 - Transporte para área de beneficiamento

3 - Beneficiamento4 - Estocagem e carregamento 

5 - Expedição

Depois de extraído, o filito é carregado

até a área de beneficiamento por meio

de caminhões basculantes.

Ao chegar na área de beneficiamento, o

filito é despejado no britador, onde a rocha é

fragmentada em tamanhos menores e

empilhadas no pátio de estocagem.

Com a finalidade de garantir a qualidade do

filito fornecido ao mercado, são coletadas

amostras das pilhas e a qualidade do

material é avaliada em laboratório.

Na área de beneficiamento também é feita a

mistura dos diferentes tipos de filito

(chamada de blendagem) para se adquirir o

material ideal para fabricação de cerâmicas

conforme a necessidade dos clientes.

O pátio de estocagem é o local onde as

pilhas de filito ficam dispostas aguardando o

carregamento para expedição final ao cliente.

Como última etapa do processo, o

filito extraído é destinado ao

mercado consumidor por meio do

transporte rodoviário.

Os caminhões responsáveis pelo

transporte recebem manutenção

periódica, enlonamento e

lavagem, a fim de garantir o

menor impacto possível durante o

transporte.

Resumidamente, o procedimento produtivo da Mineração Longa vida é dividido em cinco etapas, conforme detalhado abaixo:

Página: 833



A Licença Prévia, ou simplesmente LP, é a primeira etapa do licenciamento. É nessa fase que se licencia a 
viabilidade para existência de empreendimento em determinada área.

É nesse momento que realiza um diagnóstico completo da região e se propõe as devidas medidas de controle.

A Licença de Instalação é a fase do licenciamento ambiental onde é autorizada a construção e instalação das 
estruturas necessárias para o funcionamento do empreendimento.

A Licença de Operação autoriza o funcionamento dos empreendimentos.

Quando determinada atividade possui uma Licença de Operação, significa que ela está em acordo com as leis 
e realizando os devidos controles ambientais exigidos.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Sucintamente, o licenciamento ambiental pode ser definido como um procedimento onde os órgãos ambientais verificam a

viabilidade que um empreendimento possui para instalar ou ampliar suas atividades em determinado local.

É durante as fases do licenciamento que se apresenta os estudos e diagnósticos com a finalidade de prever os impactos que o

empreendimento pode gerar e também as medidas voltadas ao controle ou à compensação desses impactos.

Resumidamente, o Licenciamento Ambiental pode ser dividido em três etapas que se complementam, conforme descrito a seguir:

No Estado de São Paulo, as licenças ambientais são emitidas pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
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SITUAÇÃO ATUAL DO EMPREENDIMENTO

Atualmente, a Mineração Longa Vida possui três licenças ambientais de operação vigentes, sendo uma delas para extração de

filito e duas para o beneficiamento do material, conforme detalhado no item 7.1.2 do EIA. A descrição de tais licenças está listada

nos itens abaixo:

Licença de Operação n°. 70000380: Trata-se de uma licença de extração emitida 31 de maio de 2017 e

válida até 31 de maio de 2020. Essa licença autoriza a Mineração Longa Vida a extrair 180.000 toneladas de

filito por ano em uma área de 12,6 hectares e uma área de 14.500,00 m² para o DCE.

Licença de Operação n°. 70000375: Emitida em 31 de maio de 2017 e com vencimento em 31 de maio de

2020, essa licença de operação tem por objetivo a regularização da atividade de beneficiamento do filito e de

pátio de estocagem de minérios de 1.080,00 m².

Essa licença autoriza o uso dos seguintes equipamentos: um britador, duas correias transportadoras, um

alimentador para o britador e um trator do tipo pá carregadeira.

Licença de Operação n°. 70000515: Essa licença é um complemento da Licença de Operação nº.

70000375, que tem por finalidade, ampliação do beneficiamento com o acréscimo de uma correia

transportadora, uma peneira vibratória, três motores para os equipamentos, uma caixa de força e uma

carroceria, e ainda, uma área de 14.631,11 m² destinada à pátios de estocagem de minérios.

Página: 835



OBRAS NECESSÁRIAS

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental, para ampliação das áreas de lavra pertencentes à Mineração Longa vida, dois

tipos de obras serão necessárias, sendo elas: o corte de vegetação e a retirada da camada de solo da superfície, conforme

detalhado abaixo:

Corte da vegetação: A retirada de vegetação, também chamada de supressão, é um procedimento

necessário para se acessar as camadas do mineral de interesse abaixo do solo, no caso, o filito.

Para a ampliação que está sendo solicitada, será necessário o corte de 6,47 hectares de vegetação

nativa em estágio médio de regeneração e 0,85 hectares de vegetação nativa em estágio inicial de

regeneração.

A previsão é de que a limpeza da área seja realizada durante um período de seis meses, conforme o

cronograma apresentado no EIA.

Retirada de Solo: A retirada da camada se solo, também conhecido como decapeamento, é um

procedimento necessário para a retirada da terra que está sobre o mineral a ser extraído.

Para o decapeamento completo de toda área que será minerada, está prevista a retirada de

351.982,73 m³ de terra.

O Estudo de Impacto Ambiental prevê o decapeamento da área que será destinada à extração de

filito em um espaço de cinco anos, conforme apresentado pelo cronograma.

Fonte: Imazon (1998).
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AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Primeira camada: Situada acima da superfície da terra, a primeira camada é

ocupada pela vegetação existente.

As áreas destinadas às alterações ambientais a serem realizadas pela Mineração Longa Vida podem ser divididas em camadas.

O esquema abaixo, exemplifica as camadas que sofrerão alteração pelo empreendimento:

Segunda camada: Como primeira camada do subsolo, é composta de solo

orgânico (terra). Por não possuir quantidade significativa de filito, essa camada

é descartada como o material que chamamos de estéril, pois não possui a

quantidade de filito necessária para atingir valor de venda.

Terceira camada: Abaixo da segunda camada, a terceira é o mineral que será

extraído – o filito.
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A área de influência podem ser entendida como o local ou área que recebe os

impactos causados por determinado empreendimento, sejam positivos ou

negativos.
As áreas de influência se dividem em três, sendo elas: ADA, AID e AII.

Impacto ambiental pode ser definido como

alteração no ambiente ou na sociedade, motivada

pelas ações de um determinado empreendimento.

Quando a ação gera algum benefício, o impacto é

definido como positivo e quando se trata de

alterações que diminuem a qualidade atual do

ambiente, o impacto é considerado como negativo.

A Área Diretamente Afetada, ou simplesmente ADA,

corresponde aos locais onde ficarão todas as estruturas do

empreendimento: área de lavra, estradas e vias de acesso,

pátios, escritórios e áreas de apoio.

A Área de Influência Indireta, também chamada de AII, tem seus

limites um pouco mais afastado do empreendimento e é a maior

da áreas. É a área no entorno da AID e que pode sofrer impactos

apenas indiretamente.

A AID (Área de Influência Direta) é a área no entorno da ADA,

que pode ter também alterações (ou impactos) diretas,

positivas ou negativas, devido às obras e à operação do

empreendimento.
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Segundo a Resolução 01 de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, em acordo com as informações apresentadas no

Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida, as áreas de influência são demarcadas de acordo com sua finalidade,

seguindo as explicações dadas anteriormente.

Dessa forma, uma área deve estar inserida dentro dos limites da outra, conforme mostrado no esquema a seguir:

O esquema ao lado mostra a disposição das áreas de influência.

Nota-se que a ADA está inserida dentro da AID, que por sua vez,

está dentro da AII.

RIMA
Mineração Longa Vida

ADA

AID

AII
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Com base nas definições quanto às áreas de influência, o Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida delimitou como

AII a bacia hidrográfica do Rio Taquari-Mirim e as zonas urbanas do município de Nova Campina e Itapeva; como AID, ficou

definido um raio de três quilômetros a partir dos limites da ADA, que por sua vez, é a área onde o empreendimento realmente irá

ocupar (ampliação da Área de Lavra e DCE).
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Conforme pode ser visualizado no mapa ao

lado, a Área Diretamente Afetada (ADA) tem

um tamanho total de 12,33 hectares e está

completamente inserida nos limites da

propriedade denominada Sítio Olho D’Água,

de propriedade da Mineração Longa Vida e

identificado pela matrícula nº. 17.594.

A matrícula é o documento que identifica o imóvel e

comprova a posse do seu dono legítimo.

Para ter valor perante à justiça,

obrigatoriamente, a matrícula

deve ser registrada em

cartório e possuir os dados do

proprietário e os limites oficiais da

propriedade.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

MEIO FÍSICO

MEIO 

SOCIOECONÔMICO

MEIO BIÓTICO

O diagnóstico de uma área é dividido em três grupos de características, também conhecidos como meios. Cada um deles

possuem características que podem ser analisadas separadamente ou em conjunto, de acordo com a área de estudo:

Os estudos relacionados ao meio físico se destinam à

compreensão dos solos, ar, água, ruídos, vibrações e outros

relacionados.

Através desse diagnóstico podemos verificar os aspectos

físicos da região estudada.

De maneira sucinta, podemos definir o meio biótico como o

estudo da fauna e da flora existente em uma determinada

região, assim como a relação de uma espécie com outra.

O meio socioeconômico, também conhecido como antrópico,

está relacionado aos impactos e influências de um

empreendimento ou atividade sobre a população nos

aspectos sociais e econômicos.
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DIAGNÓSTICO - MEIO FÍSICO

Clima

O clima da região sudoeste do Estado de São Paulo é

predominantemente tropical de altitude, fortemente influenciado pela sua

localização junto ao trópico de capricórnio.

O clima dessa região é bastante diversificado no que diz respeito à

temperatura, em função de três fatores principais: a posição latitudinal

próximo ao trópico de capricórnio (área de transação entre climas mais

frios e amenos), a topografia acidentada (presença de vales, baixadas, e

ao mesmo tempo, picos e serras) e a influência dos sistemas de

circulação perturbada, onde os ventos frios sopram do sul e os ventos

quentes vêm do norte, causando variação no clima da região.

O clima na região do empreendimento pode ser considerado ameno. A temperatura média é de 19ºC,

variando na maior parte do ano entre 13,1 e 25,1ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a precipitação chuvosa anual reduz nos períodos de

março a agosto e se elevam no período de setembro a fevereiro.

A direção dos ventos na região de Nova Campina tem predominância nas direções noroeste e sudoeste.
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DIAGNÓSTICO - MEIO FÍSICO

Qualidade do Ar

Os levantamentos se concentraram em três pontos, sendo um na Estação de Monitoramento da Silicate,

próximo à portaria do empreendimento, o segundo na região dos prédios administrativos da Mineração

Longa Vida e o terceiro nas dependências da SABESP que faz divisa com o Sítio Olho D’Água.

A localização dos pontos podem ser vistas no mapa apresentado no Anexo I.

O Amostrador de Grande Volume, ou

simplesmente Hi-Vol, é um equipamento

utilizado para levantamento da qualidade do

ar.

Os levantamentos consistem na sucção do

ar por um período de 24h ± 1h. O ar é

aspirado por um motor e passa por um filtro,

onde as partículas de poeira ficam presas.

Antes das medições, o filtro é pesado para

se ter um parâmetro de peso do filtro limpo e

seco.

Após o período de 24h de amostragem o

equipamento é desligado e realizada

novamente a secagem do filtro e pesagem.

É feita a comparação entre o peso do filtro

limpo e o peso após as medições, o que

revelará o ganho líquido em massa das

partículas de poeira suspensas no ar.

Mineração Longa Vida

Fotos dos levantamentos

Para avaliação da qualidade do ar, foram

realizados levantamentos no local utilizando

Amostrador de Grande Volume que recebem o

nome de Hi-Vol.
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DIAGNÓSTICO - MEIO FÍSICO

Qualidade do Ar

Os resultados dos levantamentos foram realizados entre os dias 26 de março a 14 de abril de 2019. O equipamento se manteve

realizando as amostragens no local 24h por dia, durante nove dias.

Por se tratar de um empreendimento que já se encontra em operação, as medições puderam levantar com precisão os níveis de

poeira emitidos pela operação da mineradora.

Os resultados foram comparados com a legislação vigente (Resolução 491 de 2018, do CONAMA - Conselho Nacional do Meio

Ambiente) e apontaram para uma boa qualidade, sendo que em nenhuma das amostragens, a emissão de poeira ultrapassou os

limites determinados por lei, de 250 miligramas por metro cúbico de ar. O valor mais alto obtido foi de 71 miligramas por metro

cúbico, como pode ser visto no gráfico abaixo:
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Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida (2019).
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Geologia

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental da

Mineração Longa Vida, a Área Diretamente

Afetada para ampliação da mineradora está

situada em uma região com formações rochosas

do grupo Itaiacoca, unidade terrígena e o grupo

Itararé.

Nessas formações geológicas, predominam

rochas com características influenciadas por

granito, arenito e calcário.

ARENITO

GRANITO

CALCÁRIO
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Os tipos de solos mais comuns dentro dos

limites da área estudada, são os argissolos,

cambissolos háplicos e o latossolo vermelho.

A área da Mineração Longa Vida está situada sobre solos

formados pela decomposição de rochas sedimentares da

Formação Furnas, com cava interceptando unidades

terrígenas do Grupo Itaiacoca.

Pedologia

Geotecnia
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Geomorfologia

A geomorfologia revela um terreno com presença de colinas

suavemente onduladas com declividades moderadas.

Rampa 01 - O terreno está situado sobre um Morrote (IPT, 1981).

Conforme a classificação das formas de relevo com base na amplitude

trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada (KUDRNOVSKA,

1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é

Moderado (DEMECK, 1972).

Rampa 02 - O terreno está situado sobre um Morrote (IPT, 1981).

Conforme a classificação das formas de relevo com base na amplitude

trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada (KUDRNOVSKA,

1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é

Moderado (DEMECK, 1972).

Rampa 03 - O terreno está situado sobre uma Colina (IPT, 1981).

Conforme a classificação das formas de relevo com base na amplitude

trata-se de uma Colina Suavemente Ondulada (KUDRNOVSKA,

1948 e 1969 apud DEMECK, 1972). O ângulo de declividade é

Moderado (DEMECK, 1972).
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Recursos Hídricos
A área de estudo está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 14 - Alto

Paranapanema, sub-bacia do Rio Taquari-Mirim. O córrego mais próximo do empreendimento, denominado

localmente como Córrego do Alegre é afluente do Rio Taquari-Mirim, que por sua vez deságua no Rio Taquari.

O mapa à direita destaca a Área

Diretamente Afetada para a

ampliação da Mineração Longa Vida,

enfatizando que a ADA está inserida

na microbacia do Córrego do Alegre.

O mapa de detalhe à esquerda indica os limites

da microbacia do Córrego do Alegre.

Página: 849



DIAGNÓSTICO - MEIO FÍSICO

Recursos Hídricos

De acordo com os dados

apresentados no EIA, para

verificação da qualidade das

águas no entorno da Mineração

Longa Vida, foram realizadas

amostragens de águas

superficiais nos dias 22 de

fevereiro de 2019 e no 16 de maio

de 2019.

As amostragens tiveram o objetivo

de verificar, não somente a

qualidade das águas no Córrego

do Alegre que passa pela

propriedade, mas também,

possíveis contaminações vindas

de um lançamento de água

realizado pela Prefeitura

Municipal.
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Recursos Hídricos

Foram coletadas amostras de água nos pontos indicados e encaminhadas para análise laboratorial especializada. Os resultados

foram comparados com os padrões de qualidade de água, fixados pela legislações: Resolução CONAMA 357 de 2005 e 396 de

2008.

Possíveis 
classificações da 

qualidade de água

De maneira resumida, a qualidade das águas possui cinco classificações, sendo

elas: classe zero, 01, 02, 03 e 04, de maneira que a classe zero possui maior

qualidade e a quatro possui a mais baixa qualidade.

Os levantamentos foram feitos à montante (antes da água passar pela

propriedade da Mineração Longa Vida) e à jusante (depois do córrego passar

pela mineradora) do empreendimento.

Após as análises e comparações dos resultados verificou-se que a qualidade da

água é considerada como classe 02, destinada ao abastecimento para consumo

humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à

recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,

conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; à irrigação de hortaliças que

são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que

sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à proteção das comunidades

aquáticas em Terras Indígenas.

Classe Zero
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Ruídos

Os ruídos emitidos na Mineração Longa Vida são advindos do processo de extração, beneficiamento e transporte do mineral.

Para se verificar o nível de ruídos emitidos pela empresa, foram realizados trabalhos de campo destinados à medições com

finalidade de verificação se as emissões estão em acordo com a legislação (Norma ABNT NBR 10.151:2000). Os levantamentos

ocorreram 28 e 29 de março e 01 de abril de 2019.

A tabela abaixo mostra os pontos de levantamento dos ruídos, assim como

os níveis máximos de emissão permitidos pela legislação:

Fonte: ABNT NBR 10.151:2000

Mineração Longa Vida

Fotos dos levantamentos
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Ruídos
Com base nos gráficos apresentados, verifica-se que, excetuando as medições noturnas realizadas no ponto P04, nenhuma das

avaliações de ruídos revelou valores acima do que preconiza a legislação vigente.

Os valores de 66,1 dBA, 67,1 dBA e 67,9 dBA, registrados no P04 durante as medições noturnas durante os dias 28/03, 29/03 e

01/04, respectivamente, foram os únicos que ultrapassaram os limites definidos pela ABNT NBR 10.151:2000 de 60 dBA.

Ressalta-se que as medições diurnas (período de operação do empreendimento), não apresentaram níveis de ruídos excedente

em nenhum dos pontos.

Tendo em vista que a Mineração Longa Vida não possui expediente noturno e a operação da empresa se encerra às 17h, levando

em consideração que o P04 (ponto que apresentou alteração) se situa próximo a empreendimentos industriais, verifica-se que a

geração de ruídos excessivos no período noturno não se refere à operação do empreendimento e sim de instalações industriais

vizinhas. O mapa de localização dos pontos pode ser visualizado no Anexo I.
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Vibrações

As vibrações foram medidas durante as

detonações, planejadas com o objetivo de se

levantar dados quanto à emissão sísmicas

durante o desmonte de rochas. As medições

foram feitas em três pontos, conforme é

demonstrado na imagem ao lado.
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Vibrações

Os resultados das amostragens mostraram-se satisfatórios.
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O primeiro ponto de monitoramento resultou em

vibrações muito abaixo do limite definido pela Norma

Técnica CETESB D7.013, que fixa um limite

aceitável de VR – Velocidade Resultante de

Vibração de Partícula de igual a 4,2 mm/s.

O maior valor foi obtido durante a segunda

detonação (D02), situada a 421 metros do ponto de

medição, que obteve uma VR igual a 2,159 mm/s.

A primeira detonação (D01) não atingiu níveis de

vibração e partículas o suficiente para acionar o

disparo do equipamento, de maneira que a VR foi

inferior a 1,016 mm/s.

O ponto de monitoramento 02 resultou em valores

acima do limite definido pela Norma Técnica

CETESB D7.013 durante a segunda e terceira

detonações (D02 e D03), que fixa um limite

aceitável de VR – Velocidade Resultante de

Vibração de Partícula de igual a 4,2 mm/s.

O maior valor foi obtido durante a segunda

detonação (D02), situada a 173 metros do ponto de

medição, que obteve uma VR igual a 5,842 mm/s.

A primeira detonação (D01) apresentou o menor

nível de vibrações e pressão acústica, resultando

em uma VR de 1,016 mm/s.
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O maior valor foi obtido durante a segunda

detonação (D02), situada a 712 metros do ponto de

medição, que obteve uma VR de 0,635 mm/s,

considerada quase imperceptível, levando em conta

os ruídos.

A primeira e terceira detonações (D01 e D03) não

atingiram níveis de vibração de partículas o

suficiente para acionar o disparo do equipamento,

de maneira que a VR foi inferior a 0,508 mm/s.
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Áreas Protegidas

Trata-se de uma unidade de

proteção integral, denominada

Estação Ecológica de Itapeva,

dimensionada em 106,77 ha. A

referida UC, situa-se no município

de Itapeva/SP e foi estabelecida a

partir do Decreto nº 23.791 de 13

de agosto de 1985, tendo como

coordenada média (SIRGAS2000):
24°4’44,77” S / 49°4’32,28” O.

Para o levantamento de áreas protegidas, se verificou a existência de Unidades de Conservação, Patrimônio Espeleológico

(cavernas), Terras Indígenas, Estações Experimentais, Aeródromos e Reservas Legais.

Verificou-se que a ampliação da

Mineração Longa Vida não possui

potencial para causar interferência

em nenhuma das áreas de

interesse para preservação citadas

acima, sendo a Estação Ecológica

de Itapeva a área protegida mais

próxima com sua Zona de

Amortecimento a uma distância de

16km.
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Flora

A vegetação da região do empreendimento possui características de Floresta Ombrófila Mista – Bioma da Mata Atlântica. No

entorno do empreendimento existem fragmentos isolados de vegetação, plantações de pinus e eucalipto, áreas de pastagem e

áreas de vegetação nativa em estágio inicial e médio de regeneração.

De acordo com a Resolução CONAMA 01

de 1994, vegetação em estágio Inicial de

regeneração são aquelas consideradas de

pequeno porte, com algumas espécies

indicadoras, de altura até 8 m e diâmetro do

tronco a altura do peito menor que 10 cm.

A mesma legislação define como estágio

médio, com algumas espécies indicadoras,

com altura de 4 a 12 m e diâmetro do tronco

a altura do peito abaixo de 20 cm.

Para compreender a flora local, foi realizado o levantamento de vegetação na ADA do

empreendimento e seu entorno, através da implantação de parcelas de amostragem, que

resultou em 490 indivíduos distribuídos em 54 espécies. Nenhuma das espécies da flora

foi considerada ameaçada de extinção.
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Fauna

Para composição da fauna local, o Estudo de Impacto Ambiental da Mineração Longa Vida levou em consideração os três grandes

grupos faunísticos: mastofauna, herpetofauna e avifauna.

Mastofauna

Herpetofauna

Avifauna

O grupo é composto por todos os mamíferos terrestres,

aquáticos ou voadores, sejam de pequeno, médio ou grande

porte.

A Herpetofauna é representada por répteis (lagartos e

serpentes) e anfíbios (sapos, rãs e pererecas), desde as

espécies de maior porte como jacarés e serpentes até

pequenos sapos e lagartos.

Considerado o grupo que possui a maior quantidade de

espécies, a avifauna engloba todos os tipos de aves, das

pequenas aves como o beija-flor até aves de maior porte como

gaviões e seriemas.

Página: 858



DIAGNÓSTICO - MEIO BIÓTICO

Fauna

Armadilhas de interceptação e queda são construídas com o uso de baldes

imersos no chão e linhas centrais formadas com uso de lonas de cinco metros

(medida pode variar), formando as cercas guia responsável por conectar os

baldes. O objetivo desta metodologia é guiar os animais que se depararem com

as cercas para que sejam conduzidos até os baldes, onde cairão e ficarão

presos nele.

Armadilha de interceptação e queda (pitfall)

Busca ativa por visualização

A Busca ativa por visualização das espécies consiste em caminhadas ao longo dos

locais de amostragem, procurando de forma minuciosa os animais onde se abrigam,

se alimentam ou transitam.

De acordo com o grupo a que se destina a busca ativa, os locais alvo das

. observações podem ser alterados, por exemplo, no caso de répteis e

. anfíbios, é dada uma atenção maior às cavidades de árvores, entre frestas

. de rochas, sob rochas e troncos, no solo, na serrapilheira, nas moitas de

. bromélias e ao longo de vegetação marginal dos cursos d’água. Para aves,

. por sua vez, o foco é nas árvores e áreas de ninhos.

Lona guia
Nível do solo

Balde de captura

Lona guia

Nível do solo

5 m                               5 m                                  5m   

Balde de captura

Para o levantamento de fauna, os estudos foram concentrados em duas campanhas, sendo uma no período seco e uma no

período de chuvas. Cada uma contou com 10 dias de trabalhos de campo e com as seguintes metodologias:

A primeira campanha ocorreu

entre os dias 08 e 17 de

dezembro de 2018,

completando 10 dias de

campo, considerado como o

período chuvoso.

Do mesmo modo, a segunda

campanha teve duração de 10

dias, com início em 25 de

março e término em 04 de abril

de 2019, considerado como

período seco.
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Fauna

O armadilhamento fotográfico, também chamado de câmera trap, consiste em fixar

uma câmera com sensor de movimento em uma árvore, de maneira que a câmera

fará a captura da imagem toda vez que um animal passar na frente da câmera.

Armadilha fotográfica

Zoofonia

A zoofonia é o método de identificação por meio da vocalização (canto). Usado na

maioria das vezes para reconhecimento de pássaros, anfíbios e primatas. Pode ser

com uso de gravadores ou audição no local.

Armadilhas de vida livre

As armadilhas de vida livre mais comuns são as gaiolas dos modelos sherman

(fechada) e tomahawk (grades). São mais comuns para o levantamento de pequenos

mamíferos.

Armadilha de pegadas

Armadilhamento de pegada consiste em disponibilizar um quadrado de

aproximadamente 60 cm x 60 cm, com areia fofa em uma espessura de 2 cm, de

maneira que, ao pisar na armadilha, as pegadas ficarão registradas. Como maneira

de ampliar a eficiência do método, se utiliza iscas como frutas, sardinha e outros.
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Mastofauna

A mastofauna presente da Área Diretamente Afetada e na Área de Influência Direta da Mineração Longa Vida foi inventariada a

partir do uso de armadilhas fotográficas (câmeras trap), armadilhas de vida livre (gaiolas) do tipo sherman e tomahawk, armadilhas

de queda, armadilhas de pegadas e busca ativa.

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR ENDEMISMO

Carnívora 
Canidae Canis lupus familiaris cão doméstico -

Procyonidae Nausa nasua quati -

Cingulata Dasypodidae Dasypu sp. tatu -

Didelphimorphia Didelphidae

Didelphis albiventris gambá -

Didelphis aurita gambá -

Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos MA*

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis coelho -

Rodentia Cricetidae
Juliomys pictipes rato-do-chão -

Oligoryzomys sp. rato MA*

Como pode ser observado na tabela ao

lado, foram encontradas nove espécies

pertencentes à mastofauna na área do

empreendimento, sendo duas de médio

porte (cão doméstico e quati) e sete de

pequeno porte (tatu, gambás, cuíca-de-

quatro-olhos, coelho, rato do chão e

rato).

Nenhuma espécie de mamíferos

encontrada é considerada ameaçada de

extinção.
MA: Mata Atlântica
Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – Mineração Longa Vida (2019)
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Herpetofauna

TAXONOMIA 
MÉTODO

HISTÓRIA NATURAL

Ordem Família Espécies Nome popular Habitat Hábito Endemismo

ANURA

Brachycephalidae
Ischnocnema parva rãzinha-do-folhiço Ba F Te S

Ischnocnema aff. guentheri rãzinha-do-folhiço Ba F Te -

Bufonidae 
Rhinella icterica sapo-cururu Ba/Pt/Zo AF Te -

Rhinella ornata sapo-cururuzinho Ba/Pt/Zxo AF Te S

Craugastoridae Haddadus binotatus rã-do-folhiço Ba/Pt/Zo F Te S

Hylidae

Aplastodiscus leucopygius perereca-verde Zo F Ar -

Boana bischoffi perereca-verde Zo AF Ar S

Boana faber sapo-ferreiro Ba AF Ar S

Bokermannohyla sp. perereca Ba F Ar -

Bokermannohyla hylax perereca Ba F Ar S

Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo Zoo A Ar -

Phyllomedusa tetraploidea perereca Ba A Ar -

Scinax fuscovarius pererca-de-banheiro Ba A Ar -

Scinax perereca perereca Ba A Ar -

Hylodidae 

Crossodactylus

caramaschii
rãzinha-do-riacho Zoo; Ba F Riv S

Hylodes sp. rãzinha-do-riacho Ba/Pt/Zo F Riv -

Leptodactylidae 

Adenomera marmorata rãzinha-do-folhiço Ba/Pt/Zo AF Te -

Leptodactylus fuscus rã-assobiadora Ba/Pt/Zo A Te -

Leptodactylus notoaktites rã-gota-d'água Zoo A Te -

Physalaemus cuvieri rã-cachorro Ba/Pt/Zo A Te -

Physalaemus maculiventris rã Ba F Te -

Leptodactylus sp. rã Ba AF Te -

SQUAMATA 

Teidae Salvator merianae teiú Ba; O AF Te -

Viperidae
Bothrops jararacussu jararacuçu Ba F Te -

Bothrops jararaca jararaca Ba AF AR -

Leiosauridae
Enyalius perditus camaleão Pt F AR -

Enyalius iheringii camaleão Pt F AR S

Gymnophthalmidae Colobodactylus taunayi lagartinho-do-folhiço Pt F TE -

Dipsadidae Oxyrhopus guibei falsa-coral Ba AF TE -

Método: BA = Busca Ativa; PT = Pitfall; Zo = Zoofonia. Habitat: F = Florestal; AF = Aberto e Florestal; A = aberto. Habito: Te = terrestre; Ar = arborícola. 
Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – Mineração Longa Vida (2019)

A herpetofauna foi 

amostrada por meio 

de busca ativa e 

armadilhas de 

queda.

Os resultados 

revelaram 29 

espécies, sendo 22 

anfíbios (sapos, 

pererecas e rãs) e 

sete répteis 

(lagartos e cobras).

Ressalta-se que 

nenhuma espécie 

representante da 

herpetofauna foi 

considerada como 

ameaçada de 

extinção.
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Avifauna
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O levantamento da avifauna presente da Área Diretamente Afetada e na Área de Influência Direta da

Mineração Longa Vida se deu por meio do método de observação, também chamado de busca ativa

e zoofonia (reconhecimento por meio do canto dos pássaros).

Ao trabalhos de fauna resultaram em um total de 103 espécies de aves

pertencentes a 40 famílias e distribuídas em 17 ordens.

Das espécies encontradas, apenas uma possui registro nas listas oficiais

nacionais e internacionais de espécies ameaçadas de extinção. Se trata da

Spizaetus tyrannus, conhecida popularmente como o gavião-pega-macaco.

De acordo com o Decreto Estadual nº 63.853, de

27 de novembro de 2018, que declara as espécies

da fauna silvestre no Estado de São Paulo

regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção,

as quase ameaçadas e as com dados insuficientes

para avaliação, e dá providências correlatas, a

espécie Spizaetus tyrannus é enquadrada como
.. ..

quase ameaçada de extinção, portanto, não

. recebendo o status de ameaçada até o

. momento.

Foto de QUENTAL, J. G. (2010)
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Espécie Nome popular

Penelope obscura Jacuguaçu

Theristicus caudatus Curicaca

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha

Coragyps atratus Urubu

Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta

Geranoaetus abicaudatus Gavião-de-rabo-branco

Harpagus diodon Gavião-bombachinha

Ictinia plumbea Sovi

Rupornis magnirostris Gavião-carijó

Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco

Aramides saracura Saracura-do-mato

Vanellus chilensis Quero-quero

Columba livia Pombo-doméstico

Columbina squammata Fogo-apagou

Columbina talpacoti Rolinha

Leptotila sp. Juriti

Patagioenas cayennensis Pomba-galega

Patagioenas picazuro Asa-branca

Zenaida auriculata Avoante

Crotophaga ani Anu-preto

Guira guira Anu-branco

Piaya cayana Alma-de-gato

Tyto furcata Suindara

Athene cunicularia Coruja-buraqueira

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-branca

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura

Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-violeta

Trogon surrucura Surucuá-variado

Baryphthengus

ruficapillus
Juruva

Malacoptila striata Barbudo-rajado

Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde

Ramphastos toco Tucanuçu

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo

Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado

Espécie Nome popular

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca

Cariama cristata Seriema

Caracara plancus Caracará

Falco sparverius Quiriquiri

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa

Pyriglena leucoptera Papa-taoca-do-sul

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata

Conopophaga lineata Chupa-dente

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado

Cranioleuca obsoleta Arredio-oliváceo

Furnarius rufus João-de-barro

Lochmias nematura João-porca

Philydor rufum Limpa-folha-de-testa-baia

Synallaxis ruficapilla Pichororé

Chiroxiphia caudata Tangará

Pachyramphus castaneus Caneleiro

Pachyramphus validus Caneleiro-de-chapéu-preto

Platyrinchus mystaceus Patinho

Poecilotriccus plumbeiceps Tororó

Camptostoma obsoletum Risadinha

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela

Empidonomus varius Peitica

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro

Myiarchus ferox Maria-cavaleira

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado

Myiozetetes similis Bentevizinho-de-penacho-vermelho

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno

Sirystes sibilator Gritador

Tyrannus melancholicus Suiriri

Tyrannus savana Tesourinha

Xolmis velatus Noivinha-branca

Espécie Nome popular

Cyclarhis gujanensis Pitiguari

Vireo chivi Juruviara

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora

Troglodytes musculus Corruíra

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca

Turdus leucomelas Sabiá-branco

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira

Mimus saturninus Sabiá-do-campo

Zonotrichia capensis Tico-tico

Basileuterus culicivorus Pula-pula

Myiothlypis leucoblephara Pula-pula-assobiador

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra

Setophaga pitiayumi Mariquita

Chrysomus ruficapillus Garibaldi

Molothrus bonariensis Chupim

Coereba flaveola Cambacica

Dacnis cayana Saí-azul

Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei

Saltator fuliginosus Bico-de-pimenta

Saltator similis Trinca-ferro

Sicalis flaveola Canário-da-terra

Sporophila caerulescens Coleirinho

Sporophila lineola Bigodinho

Tachyphonus coronatus Tiê-preto

Tangara seledon Saíra-sete-cores

Tangara cayana Saíra-amarela

Tangara desmaresti Saíra-lagarta

Tangara sayaca Sanhaço-cinzento

Volatinia jacarina Tiziu

Habia rubica Tiê-de-bando

Chlorophonia cyanea Gaturamo-bandeira

Euphonia chlorotica Fim-fim

Passer domesticus Pardal
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Uso e Ocupação do Solo

Por ter uma área extensa (três quilômetros a

partir da ADA) a AID do empreendimento

abrange a área urbana do município de Nova

Campina, bem como indústrias, escolas, igrejas,

comércios, residências, órgãos públicos,

unidades de saúde, áreas de pastagem e de

monoculturas.

A ADA (Área Diretamente Afetada), por sua vez,

corresponde a uma porção da propriedade da

Mineração Longa Vida e o uso do solo na área

se restringe a áreas de lavra, estruturas e

edificações necessárias para o funcionamento

do empreendimento, fragmentos de vegetação

nativa e algumas áreas destinadas ao plantio de

vegetação exótica (pinus e eucalipto).

O mapa ao lado mostra o detalhamento do uso

do solo na ADA e nos limites da propriedade

denominada Sítio Olho D’Água, pertencente à

mineradora.
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Lazer e Turismo

A ADA do empreendimento não interfere em estruturas voltadas ao lazer e turismo. No entanto, de acordo com levantamentos

bibliográficos, visitas ao município e levantamentos junto à secretaria de turismo e lazer de Nova Campina, as principais atrações

turísticas e atividades voltadas ao lazer são:

Cachoeiras: Devido à riqueza hídrica da região,

a cidade de Nova Campina possui cachoeiras e

quedas d’água abertas à visitação. As mais

visitadas são: Cachoeira Sete Quedas, Orsa 1 e

Orsa 2.

Cânions: Nova Campina está situada na área do circuito dos Cânions,

que abrange, além desse município, as cidades de Itararé e Itapeva.

Cavernas e grutas: Segundo dados obtidos

junto à secretaria de cultura, lazer e turismo de

Nova Campina, o município possui grutas com

presença de pinturas rupestres, o que indica a

presença do homem primitivo na região.
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Saúde e Educação

O município de Nova Campina conta com uma UBA – Unidade Básica de

Atendimento. Atualmente, a cidade conta com um total de oito médicos, sendo

dois destes, plantonistas. As especialidades atendidas pelo município são:

clínico geral, pediatria, obstetrícia e psiquiatria.

De acordo com as informações apresentadas no EIA, o quadro de pessoal

envolvido no atendimento à saúde é suficiente para atender as demandas do

município, muito embora a cidade não ofereça leitos de internação ou

especialidades médicas além das citadas anteriormente, utilizando como

principal suporte, a estrutura de saúde instalada no município vizinho (Itapeva).

Segundo a Secretaria de Educação, Nova Campina possui um total de 10

escolas municipais, sendo três dessas, consideradas como EMEIs – Escola

Municipal de Educação Infantil. As demais, atendem aos alunos do 1° ao 9° ano

do ensino fundamental.

Existe ainda uma unidade voltada ao ensino médio, que atende aos estudantes

do 1° ao 3° ano do ensino médio.

A prefeitura municipal possui ainda, a oferta de cursos profissionalizantes e

ensino na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), no entanto, devido

á falta de alunos, algumas modalidades de ensino não possuem turmas em

andamento no momento.
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Trabalho e Renda

Estima-se que a população economicamente ativa do município de Nova Campina seja de 6.377 habitantes (pessoas entre 15 a

60 anos), representando uma parcela de 66,78% da população estimada em 2018 (SEADE, 2019).

O mercado de trabalho formal do município apresentou em cinco anos, saldos negativos na geração de novas ocupações entre

2013 e 2017. No período de análise, o número de empregos formais reduziu em 384 vagas, porém quando analisados somente os

anos de 2016 e 2017 o município apresenta saldos positivos para a geração de novos postos de trabalho, resultando na abertura

de 48 novos postos de trabalho.

Fonte: Adaptado de SEADE, 2019
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Percepção Ambiental

Conforme dados disponibilizados no EIA, foi realizado um estudo de percepção ambiental na área de entorno da Mineração Longa

Vida no dia 17 de julho de 2018 com a finalidade de verificar a percepção da população do entorno do empreendimento quanto à

sua ampliação. Na oportunidade, foram aplicados 50 questionários semiestruturados para se verificar possíveis impactos da

Mineração Longa Vida, possíveis incômodos causados pelo empreendimento ou posicionamentos contrários à sua ampliação.

Dentre outros aspectos considerados, foi verificado que 100% dos entrevistados consideram a geração e empregos como o

principal impacto positivo trazido pela empresa.

Dos impactos negativos, o mais citado foi o incômodo com ruídos e poeira. No entanto, é importante frisar que tal impacto na

maioria das vezes não é causado pela Mineração Longa Vida, mas por outros empreendimentos no entorno, tendo em vista o

método de extração mecânica controlado e as devidas medidas de controle ambiental instaladas na Mineração Longa Vida.

Por fim, quando os entrevistados foram questionados quanto ao

posicionamento sobre a ampliação da Mineração Longa Vida, foram

dadas as opções para manifestação: “plenamente favorável”,

“parcialmente favorável”, “parcialmente desfavorável”, “totalmente

desfavorável” ou “indiferente”.

Os resultados finais mostraram que 74% das pessoas que

responderam o questionário são plenamente favoráveis ao

empreendimento e 26% são indiferentes. Não houve nenhum

posicionamento desfavorável parcial ou totalmente.

74%

26%

Plenamente favorável Parcialmente favorável Parcialmente desfavorável

Totalmente desfavorável Indiferente
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Patrimônio

Em consulta do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ao CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, não foram verificados patrimônios registrados pelos devidos órgãos de

proteção presentes na área do empreendimento.

Ressalta-se que o empreendimento possui manifestação favorável dos dois órgãos citados acima para sua ampliação.

Como maneira de complementar os estudos sobre os patrimônios, foi realizado um estudo no local

visando o levantamento de possíveis sítios arqueológicos, presença de cavernas ou de vestígios

paleontológicos.

Conforme detalhado no Estudo de Impacto Ambiental, as buscas se deram nos dias

14 e 18 de meio de 2018 e não resultaram em nenhuma área propícia à existência

de bens patrimoniais.

Ressalta-se que o diagnóstico não aponta para nenhuma intervenção em bens

materiais ou imateriais regionais pela ampliação a Mineração Longa Vida.
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MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

De maneira sucinta, avaliação de impactos é uma metodologia aplicada para diagnosticar a área de determinado empreendimento

ou atividade, prever os possíveis futuros impactos ambientais, assim como propor as devidas medidas de controle ou de

compensação. Em outras palavras, a avaliação de impactos irá apontar o que vai mudar na área e em seu entorno com a

instalação, operação ou ampliação do empreendimento.

Vale lembrar que os impactos podem ser considerados como positivos ou negativos, de acordo com seu efeito na área ou na

população vizinha.

Sendo assim, de acordo com o EIA apresentado pela Mineração Longa Vida, as possíveis alterações causadas pela ampliação do

empreendimento, serão apresentadas na sequência.

Ressalta-se que para cada impacto negativo, existe uma medida mitigadora ou compensatória relacionada.

MEDIDA MITIGADORA

Toda medida voltada a diminuição de um impacto gerado.

São aplicadas com a finalidade de manter a integridade

ambiental ou da população vizinha a um empreendimento ou

atividade.

MEDIDA COMPENSATÓRIA

As medidas de compensação ambiental são aplicadas

sempre que existe a impossibilidade de mitigação do

impacto, logo, ele deverá ser compensado.

O principal caso onde a medida compensatória se aplica é

quando há corte de vegetação
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Todo empreendimento é um causador de impacto visual, pois altera a paisagem

natural da área onde é instalado. No entanto, conforme apresentado no EIA, o

impacto visual será minimizado com a manutenção de cortina vegetal.

Impacto Visual

Conforme tratado no capítulo de flora, a ampliação da Mineração Longa Vida prevê o

corte de 12,33 hectares de vegetação em estágio inicial e médio de regeneração. A

perda da vegetação será compensada conforme previsto por lei.

Ressalta-se que o empreendimento manterá sua área de Reserva Legal e outros

fragmentos de vegetação nativa existentes, a fim de manter a integridade da

vegetação.

Perda da Cobertura Vegetal

Com a perda da vegetação, a fauna terá sua área reduzida, contudo, os trabalhos de

ampliação prevê o devido afugentamento e/ou realocação de espécimes, para áreas

preservadas, garantindo uma área de vida adequada para a fauna silvestre.

Existe ainda, um programa de controle do tráfego voltado à preservação da fauna e

diminuição do risco de atropelamento de animais.

Impacto Sobre a Fauna

A ampliação da Mineração Longa Vida não prevê impactos sobre unidades de

conservação, sendo a mais próxima (Estação Ecológica de Itapeva), situada a mais

de 16 quilômetros de distância, conforme esclarecido no EIA.

Impacto Sobre Unidades de Conservação
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Os principais impactos superficiais são decorrentes da compactação do solo pelo uso

de máquinas e degradação causada pelas chuvas. O impacto será minimizado pelo

controle dos acessos e direcionamento adequado das águas da chuva. Ainda, para

complementação do sistema de drenagem, serão mantidas bacias de decantação

para tratamento das águas.

Alterações na superfície

Como apresentado no EIA, a operação da empresa não conta com captação de água

subterrânea ou superficial, sendo a água fornecida pela concessionária local

(SABESP). Sendo assim, a mineradora não interferirá na disponibilidade de água.

Conforme discutido em capítulos anteriores, a qualidade da água também não é

alterada pela presença da empresa.

Impacto Sobre a Qualidade e Disponibilidade de Águas

Por ser uma empresa que já se encontra em funcionamento, a Mineração Longa Vida

possui um Sistema de Gestão de Resíduos em funcionamento, onde todo resíduo

gerado na empresa é armazenado e destinado adequadamente. Ressalta-se que os

relatórios de gerenciamento de resíduos são apresentados anualmente para a

CETESB.

Geração de Resíduos

Durante a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, investigações quanto à

possível existência de áreas contaminadas na Área de Influência da Mineração Longa

Vida não revelaram nenhuma situação de risco de contaminação.

Intervenção em Possíveis Áreas Contaminadas
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O empreendimento não prevê ampliação dos impactos na geração e ruídos e

vibrações, de maneira que tais impactos manterão a mesma proporção atual.

Ressalta-se que tais impactos já possuem as devidas medidas de controle instaladas,

como: umectação de vias, cortina vegetal e uso de alternativas tecnológicas

avançadas nos processos de extração para diminuição desses impactos.

Alteração na Qualidade do Ar, Ruídos e Vibrações

Sendo assim, ressalta-se que todos os impactos negativos causados pelo empreendimento possuem as devidas medidas de

controle instaladas ou planejadas para futura implantação, conforme cronograma apresentado no EIA.

Apontado pelo EIA como o principal impacto positivo, a permanência e ampliação da

Mineração Longa Vida na cidade de Nova Campina é um importante gerador de

renda para a população local, além de gerar receita ao município com a arrecadação

de impostos.

Geração de Empregos

Por se tratar da uma ampliação de um empreendimento já existente, mas sem

aumento significativo na produção, o EIA não prevê aumento e interferência nos

equipamentos urbanos, mantendo os impactos muito próximos ao que existe

atualmente.

Impactos Sobre Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
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PROGRAMAS AMBIENTAIS E 

MEDIDAS

Os programas ambientais são os meios pelos quais as medidas mitigadoras e medidas compensatórias de impactos ambientais

são aplicadas visando a redução, eliminação ou compensação dos impactos negativos provenientes da implantação, operação,

ampliação ou até mesmo desativação de determinado empreendimento. São complementos dos estudos e avaliações ambientais.

Como medida mitigadora para os impactos de geração de poeira, ruídos e vibrações,

a cortina vegetal já existente na Mineração Longa Vida será enriquecida.

Implantação e Manutenção de Cortina Arbórea

Como maneira de verificar a eficiência das medidas de controle para esses impactos,

se prevê um monitoramento contínuo da qualidade do ar, emissão de ruídos e

vibrações, de forma que sempre que os valores ultrapassarem o estipulado pela

legislação, as medidas mitigadoras deverão ser revistas e reforçadas.

Programa de Controle e Monitoramento de Ar, Ruídos e Vibrações

O Plano de Gerenciamento de Resíduos garante que cada resíduo gerado pelo

empreendimento seja classificado junto à legislação de referência, armazenado e

destinado adequadamente, seguido as premissas da Política Nacional de Resíduos

Sólidos.

Ressalta-se que a Mineração Longa Vida já tem um Programa de Gerenciamento de

Resíduos aprovado pelos órgãos ambientais e que relatórios anuais da eficiência do

programa são enviados à CETESB.

Plano de Gerenciamento de Resíduos
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PROGRAMAS AMBIENTAIS E 

MEDIDAS

Durante a ampliação a cava, haverá aplicação de um procedimento para retirada da

camada de estéril chamado de decapeamento. Durante essa retirada de terra, existe

a possibilidade de surgirem cavidades subterrâneas (cavernas). Dessa forma, se

prevê uma programa de acompanhamento espeleológico para o monitoramento da

existência dessas cavidades durante a ampliação e operação da mineração.

Programa de Acompanhamento Espeleológico

Assim como o programa de acompanhamento espeleológico, o programa de

acompanhamento e resgate paleontológico tem por finalidade se monitorar possíveis

surgimento de fósseis.

Caso registros fossilíferos sejam detectados, os devidos órgãos responsáveis pela

proteção do material serão acionados e o resgate do material será feito para posterior

envio para museus ou instituições de pesquisa e ensino.

Programa de Acompanhamento e Resgate Paleontológico

O Plano de Controle do Tráfego visa o cumprimento das normas de mineração para

circulação em área interna da mina, assim como a proteção do trabalhador e a

mitigação de impactos relacionados aos ruídos, vibrações e emissão de poeira.

O controle da velocidade dos caminhões tem por finalidade, ainda, preservar a fauna

silvestre no entorno da Mineração Longa Vida, de maneira que a velocidade reduzida

das máquinas e caminhões diminuem a possibilidade de atropelamento da fauna.

Programa de Controle do Tráfego
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PROGRAMAS AMBIENTAIS E 

MEDIDAS

Cumprindo o disposto na Resolução SMA 22 de 30 de março de 2010, a supressão

da vegetação ocorrerá de maneira gradativa no sentido do fragmento vegetal

remanescente, de modo que a fauna consiga fugir para essas áreas de mata

momentos antes do corte das árvores.

Complementando essa medida, será realizado um resgate por biólogos especialistas

no manejo da fauna silvestre. O resgate ocorrerá dias antes da supressão, durante o

corte da vegetação e após a queda das árvores.

Todos os animais resgatados serão soltos em áreas seguras.

Programa de Resgate da Fauna Silvestre

Complementando as atividades de resgate, será realizado um programa de

monitoramento, de maneira a verificar a adaptação da fauna às novas áreas de vida.

O monitoramento será dividido em três momentos, sendo o primeiro deles antes da

supressão da vegetação, durante o corte das árvores e após o encerramento dessa

atividade.

Monitoramento da Fauna Silvestre

O programa de supressão visa dimensionar as frentes de supressão (quantidades de

equipes trabalhando no corte), delimitação das áreas, planejamento do corte,

alinhamento das atividades com as equipes de fauna, resgate de vegetação (se

necessário), preparo da madeira para destinação final e a destinação da lenha

propriamente dita.

Programa de Supressão da Vegetação
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PROGRAMAS AMBIENTAIS E 

MEDIDAS

A Mineração Longa Vida prevê a manutenção de um programa de comunicação social

promovendo conhecimento da população acerca das atividades da empresa,

implantação de um boletim eletrônico interno contendo um resumo do andamento dos

programas ambientais para conhecimento dos colaboradores e outras ações

complementares.

Programa de Comunicação Social

O Programa de Compensação Ambiental visa compensar o corte da vegetação

segundo a legislação vigente (Resolução SMA 07 de 18 de janeiro de 2017), bem

como a compensação prevista pela Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, conhecida

como SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

Programa de Compensação Ambiental 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, ou simplesmente PRAD, é onde

se prevê a recuperação de toda a área após o encerramento das atividades da

mineradora. O PRAD tem por finalidade fazer com que a área retorne para a situação

o mais próximo possível das características originais da área.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
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PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES

O presente Estudo de Impacto Ambiental refere-se à ampliação da jazida de filito pertencente à Mineração Longa Vida,

identificada pela poligonal ANM n° 820.530/1984, situado no município de Nova Campina – SP, cuja vida útil prevista é de 87,15

anos.

A ampliação do empreendimento prevê a interferência em uma área total de 12,33 ha, sendo que 0,85094 ha desse montante,

será objeto de supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração e 6,47110 ha em estágio médio. A ampliação não

prevê interferência em Áreas de Preservação Permanente ou o corte de árvores isoladas.

O inventário da vegetação realizado por meio de levantamentos primários e secundários, revelou um total de 54 espécies, sendo

que nenhuma delas é considerada como ameaçada de extinção.

O levantamento faunístico, realizado por meio de campanhas sazonais, resultou em um total de 141 espécies detectadas, sendo

22 anfíbios e 7 répteis, 103 de aves e 9 de mamíferos. Ressalta-se que, dentre as espécies inventariadas, apenas Spizaetus

tyrannus (gavião-pega-macaco) recebe o status de ameaçada de extinção, conforme a Decreto Estadual nº 63.853 de 2018.

Durante os levantamentos de campo, não foram encontradas cavidades subterrâneas, sítios arqueológicos, sítios paleontológicos,

bens materiais e imateriais protegidos ou mesmo áreas prioritárias para conservação, cujo empreendimento possua potencial para

interferir negativamente.

A avaliação de impactos ambientais revelou que todos os possíveis impactos relacionados a atividade minerária são mitigáveis

e/ou compensáveis. Ressalta-se que as devidas medidas mitigadoras, compensatórias, de controle e voltadas ao monitoramento,

são previstas nos planos e programas ambientais, disponibilizados no Estudo de Impacto Ambiental.

Dessa maneira, a equipe técnica responsável pelo presente Relatório de Impacto Ambiental, recomenda sua aprovação e a

emissão da Licença Ambiental Prévia para o projeto de ampliação da atividade de extração de filito da Mineração Longa Vida

Ltda., no município de Nova Campina, Estado de São Paulo.
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Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
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PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:
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Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Recuperação Configuração Final - Final - 30.05.19.pdf 

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019

Olga Regina Araújo Soares

CREA 5069705488 - SP
__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Recuperação Configuração Final
Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / PAE 

aprovado pela ANM
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Depósito Controlado de Estéril (DCE)
  Área (ha):   4,05

Capacidade (m³):  366.660,14

Exótica (ha):  3,83475

Supressão de Vegetação
 Nativa Estágio Inicial (ha):  0,85094
 Nativa Estágio Médio (ha):  6,47110

Área de Extração (ha): 15,01
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
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REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 
Datamine

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final para 10 anos

UTM / SIRGAS 2000 / 22S

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Final para 10 anos 
- Final - 23.05.19.pdf

Área de Extração (ha): 16,28
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
Método de lavra: Meia encosta, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida (anos): 5,00

Pontos Coordenada X Coordenada Y
01 714.460,579 7.330.506,044
02 714.580,662 7.329.805,890

Pontos de Lançamento

8 8 0

8 7 0

8 6 0

8 5 5

LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Limites da Área de Lavra 10 anos - 16,28 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Talude
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m
Hidrografia Classe de Uso 02
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Calha de Escoamento
Fluxo da Água
Linha de Perfil
Canaletas de Drenagem (Projetado)

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
´ Cotas
!. Pontos de Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo
Edificações
Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias
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REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Final para 15 anos 
- Final - 24.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final para 15 anos Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 
Datamine

Área de Extração (ha): 20,95
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
Método de lavra: Meia encosta, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida (anos): 5,00

Pontos Coordenada X Coordenada Y
01 714.460,579 7.330.506,044
02 714.580,662 7.329.805,890

Pontos de Lançamento

8 8 0

8 7 0

8 6 0

8 5 5

LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Limites da Área de Lavra 15 anos - 20,95 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Talude
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m
Hidrografia Classe de Uso 02
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Calha de Escoamento
Fluxo da Água
Linha de Perfil
Canaletas de Drenagem (Projetado)

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
´ Cotas
!. Pontos de Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo
Edificações
Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias
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REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Final para 20 anos 
- Final - 24.05.19.pdf

Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP
UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final para 20 anos Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 
Datamine

Estudo de Impacto Ambiental

Área de Extração (ha): 22,19
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
Método de lavra: Meia encosta, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida (anos): 5,00

Pontos Coordenada X Coordenada Y
01 714.460,579 7.330.506,044
02 714.580,662 7.329.805,890

Pontos de Lançamento

8 8 0

8 7 0

8 6 0

8 5 5

LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Limite das Áreas de Lavra 20 anos - 22,19 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Talude
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m
Hidrografia Classe de Uso 02
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Calha de Escoamento
Fluxo da Água
Linha de Perfil
Canaletas de Drenagem (Projetado)

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
´ Cotas
!. Pontos de Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo
Edificações
Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Final para 25 anos 
- Final - 24.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final para 25 anos Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 
Datamine

Área de Extração (ha): 25,15
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
Método de lavra: Meia encosta, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida (anos): 5,00

8 8 0

8 7 0

8 6 0

8 5 5

LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Limites da Área de Lavra 25 anos - 25,15 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Talude
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m
Hidrografia Classe de Uso 02
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Calha de Escoamento
Fluxo da Água
Linha de Perfil
Canaletas de Drenagem (Projetado)

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
´ Cotas
!. Ponto de Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo
Edificações
Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias

Ponto Coordenada X Coordenada Y
01 714.580,662 7.329.805,890

Ponto de Lançamento

0 1

Página: 889

ATLAS
Máquina de escrever
p/p



A2

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

!.

D

D

D

D

7 7 5

8 0 0

A f
l u

en
t e

d o R i o
Ta qu

a r
i

Mi
rim

D '

D

E

B '
B

E '

A

C 'C

F

F '

A '

825

890

844

844

833

833

875

889

843

845

824

854

843

853

823

823

823

835

833

843

845

825

855

854

865

834

815

813,5

814

863

855

874

874

864

834

824

824

835

834

834

713280

713280

713600

713600

713920

713920

714240

714240

714560

714560

73
29

60
0

73
29

60
0

73
29

92
0

73
29

92
0

73
30

24
0

73
30

24
0

73
30

56
0

73
30

56
0

73
30

88
0

73
30

88
0

Ü
0 100 20050

m

REQUERENTE:
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REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
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UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final para 30 anos Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 
Datamine

Área de Extração (ha): 27,93
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
Método de lavra: Meia encosta, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida (anos): 5,00

Ponto Coordenada X Coordenada Y
01 714.580,662 7.329.805,890

Ponto de Lançamento

8 8 0

8 7 0

8 6 0

8 5 5

LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Limites das Áreas de Lavra 30 anos  - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Talude
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m
Hidrografia Classe de Uso 02
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Calha de Escoamento
Fluxo da Água
Linha de Perfil
Canaletas de Drenagem (Projetado)

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
´ Cotas
!. Ponto de Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo
Edificações
Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias

0 1
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Área de Extração (ha): 27,93

Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 20.930.514,14

Estéril (m³): 351.982,73

Método de lavra: Lavra em bancadas, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida: 87,15

Depósito Controlado de Estéril (DCE)

  Área (ha):   4,05

Capacidade (m³):  366.660,14

X 713.712,862 X 714.580,661

Y 7.329.949,962 Y 7.329.805,890

Captação Lançamento

Coordenadas dos Pontos

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:

1:4.000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas

REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Final.A2 - Final - 29.04.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019

Olga Regina Araújo Soares

CREA 5069705488 - SP
__________________________________________________________________

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final
Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 

Datamine

Estudo de Impacto Ambiental

8 8 0

8 7 0

8 6 0

8 5 5

LEGENDA

Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha

Limite da Área de Lavra - 27,93 ha

Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha

Talude

Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m

Curvas Mestras (Eq.: 25 m)

Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)

Hidrografia Classe de Uso 02

Drenagem Projetada

E Fluxo de Drenagem (Projetado)

Calha de Escoamento

Dissipador de Energia (Projetado)

Fluxo da Água

Tubulação bomba d'agua

Linha de Perfil

´ Cota

"/ Bomba d'agua

!. Ponto Captação (Água Pluvial)

!. Ponto Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo

Edificações

Estradas

Área de Beneficiamento

Pátio de Estocagem de Minério

Solo Exposto

Área de Lavra

Uso do Proprietário

Clareira (Linhas de Transmissão)

Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha

Vegetação Nativa - 46,15 ha

Bacias
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha

!. Pontos de captação de água

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:5.800

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.28 - Pontos de Captação de Águas Superficiais - Preliminar - 14.03.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Março / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa dos Pontos de Amostragem das Águas Superficiais Google Earth Pro / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Página: 892

ATLAS
Máquina de escrever
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LEGENDA
Área Diretamente Afetada (ADA)
Área de Influência Direta (AID)

Fragilidade Ambiental
1 - Muito Baixa (9,38 %)
2 - Baixa (65,27 %)
3 - Média (20,84 %)
4 - Alta (4,51 %)
5 - Muito Alta (0,00 %)

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:13.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Mapa de Fragilidade Ambiental (AID) Google Earth Pro / Topodata
Estudo de Impacto Ambiental

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final\
P38.18.38 - FragilidadeAID.A1 - Final - 25.05.19

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Área Diretamente Afetada - 31,96 ha
Caminhamento - 6,39 km
Pontos de Caracterização

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.1 - Mapa de Prospecção Espeleológica e Paleontológica - A2 - Final - 09.04.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Abril / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Prospecção Espeleológica e Paleontológica DNPM Sigmine / Google Earth Pro / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Áre a Dire tam e nte  Afe atada (ADA) - 12,33 ha
Áre a d e  Influênc ia Dire ta (AID) - 3.719 ha
Lim ite s d os Municíp ios

Geologia
Ab ap ã (N P3ab)
Corp o se m  d e nom inação, Com p le xo Três Córre gos (N P3p γ2It)

Furnas (D1f)
Granito Cam p ina d o V e ad o (N P3p γ3Acv)
Granito Santa Bland ina (N P3p γ3Ab l)
Itaiacoca, unid ad e  carb onática (N P3ic)
Itaiacoca, unid ad e  te rríge na (N P3it)
Itararé (C2P1i)

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:30.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Técnico e m  Mine ração
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro d o Ale gre / N ova Cam p ina SP

Mine ração Longa V id a Ltda - EPP

Mapa Ge ológico Re gional IBGE 2016 / CPRM (2006) / Projeto C&S
Estud o d e  Im pacto Am b ie ntal 28027230180430100

Mine ração Longa V id a Ltda - EPP
CN PJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z :\C009 - Mine ração Longa V id a\4. Me io Am b ie nte \1. CETESB\2. Proc e ssos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.38 - Mapa Ge ológico Re gional.A2 - Pre lim inar - 09.04.19

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Abril / 2019
Josué Alves d o Santos
CREA 5069717140-SP

__________________________________________________________________
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Área Diretamente Afeatada (ADA) - 12,33 ha
Área de Influência Direta (AID) - 3.718,99 ha
Limites dos Municípios

Geomorfologia
Patamar de Ponta Grossa - Itapetininga
Planalto de Guapiara
Serrania do Ribeira

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:30.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Técnico em Mineração
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final\P38.18.38 - Mapa Geomorfológico Regional.A2 - Final - 19.03.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Março / 2019
Josué Alves do Santos
CREA 5069717140-SP

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Mapa Geomorfológico Regional IBGE 2016 / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 28027230180430100
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ATLAS
Máquina de escrever
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha

!( Pontos de Levantamento
Área Diretamente Afetada - 12,33 ha

Pontos
Ar Ruído E N

P1 x x 713693,2604 7331013,26
P2 x 714217,4023 7330772,293
P3 x 713538,5724 7330581,279
P4 x 713786,9608 7330612,864
P5 x 713486,0099 7330321,946
P6 x 714139,8275 7330444,752
P7 x x 713664,0931 7330401,904
P8 x x 713281,0311 7330270,856

Monitoramento Coordenadas UTM
SIRGAS2000 22S

Detalhamento do monitoramento

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:14.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Pontos de medição de ar e ruídos Projeto C&S / SiCAR / Google Earth Pro / IBGE 2016
Avaliação da qualidade do ar, ruídos e vibrações 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.1 - Pontos de levantamento ar e ruídos - Final - 23.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Julho / 2018
Marlon Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________
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Legenda
Pontos de Levantamento

$ Denonação
Área Diretamente Afetada - 12,33 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:3.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.1 - P38.18.1 - Pontos de vibrações durante as detonações - Preliminar - 29.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Marlon Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Pontos de Detonações e Medições Projeto C&S / SiCAR / Google Earth Pro / IBGE 2016
Avaliação da qualidade do ar, ruídos e vibrações 2018/02411
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Página: 898
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Máquina de escrever
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Contato Geológico
Contato Indefinido
Pontos de Sondagem

Corpos de Minério com Potencial de Lavra
Arenito - Formação Furnas
Dique Básico - Formação Serra Geral
Filito - Faixa Itaiacoca - Itapeva (Unidade C)
Metacalcário - Faixa Itaiacoca - Itapeva (Unidade C)
Quartzito - Faixa Itaiacoca - Itapeva (Unidade C)

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1: 3.500

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta dos Trabalhos de Pesquisa - 
Final - 27.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Mapa de Corpos de Minério   Google Earth / Levantamento Drone / Relatório Final de 
Pesquisa Aprovado ANM

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Reserva Medida (t): 12.180.000,00
Reseva Indicada (t): 13.600.000,00

Reservas de Filito
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LEGENDA

ADA - área Diretamente Afetada - 12,33 ha

Sítio olho d'água - 108,9 ha

Supressão de Vegetação Nativa

Vegetação Nativa em Estágio Inicial

Vegetação Nativa em Estágio Médio

Fragmento 01 Fragmento 02 Fragmento 03 Fragmento 04 Fragmento 05 Fragmento 06 Fragmento 07 Fragmento 08 Fragmento 09 Fragmento 10 Fragmento 11 Total

Inicial 0,48300 0,08195 0,06161 0,07918 0,06033 0,01038 0,05102 0,02347 0,85094

Médio 0,18586 0,23026 0,06047 4,76770 0,32264 0,34818 0,51502 0,04097 6,47110

Total 0,18586 0,23026 0,06047 5,25070 0,40459 0,40979 0,59419 0,06033 0,05135 0,05102 0,02347 7,32204

Supressão de vegetação nativa

F01

F02

F04

F03

F05

F06

F07

F08

F10

F11

F09

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:

1:4.000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental

REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Caracterização da Vegetação a Ser Suprimida Projeto C&S / SiCAR / Google Earth Pro

Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final

P38.18.14 - Mapa de Supressão.A2 - Final - 21.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019

Marlon Silva

CRBio 104.239/04-D
__________________________________________________________________
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Depósito Controlado de Estéril - 4,03 ha
Cava Final - 27,93 ha

") Parcelas 10 x 10 m
Supressão de Vegetação Nativa - 7,32 ha
Supressão de Vegetação Exótica - 3,83

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\1. Revisão Final
P38_18_14 - Mapa de Levantamento da Vegtação.A2 - Preliminar - 06.05.19

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Marlon Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Detalhamento do Levantamento Florístico Projeto C&S / Google Earth Pro
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411
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ATLAS
Máquina de escrever
p/p
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LEGENDA
Área Diretamente Afetada - 12,33 ha

!( Pontos de levantamento de fauna
Depósito Controlado de Estéril - 4,03 ha
Cava Final - 27,93 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:14.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Mapa do Levantamento de Fauna Projeto C&S / SiCAR / Google Earth Pro / IBGE 2016
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\1. Arquivos Brutos\Plantas\Fauna
P38.18.25 -Mapa do Levantamento de Fauna A2 - Final - 06.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Marlon Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Herpetofauna Avifauna
Armadilhas 

live trap
Armadilhas 
fotográficas

Armadilhas 
de pegadas

Armadilhas 
de queda

Armadilhas de 
queda Observação

P01 x x x x x 714134,46 7330736,58
P02 x x x 714349,94 7330676,47
P03 x x x x x 714259,81 7330395,21
P04 x x x x x 714022,27 7330462,96
P05 x x x 713857,17 7330311,47
P06 x x x 714015,86 7330243,15
P07 x x x x x 714154,21 7330098,88
P08 x x x x x 713636,71 7330166,21
P09 x x x x x 713898,12 7330024,98
P10 x x x x x 714060,33 7329804,28
P11 x x x 714419,34 7330485,83
P12 x x x 714379,66 7330240,83
P13 x x x x x 713649,15 7330507,79

Detalhamento do levantamento

E N

Coordenadas
Mastofauna

Tipo de levantamento
Pontos
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Marlon
Imagem Posicionada

ATLAS
Máquina de escrever
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LEGENDA

Área de Influência Indireta (AII) - 33.015,38

Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha

Limites dos Municípios

Zona de Amortecimento

Unidades de Conservação

Área de Proteção Ambiental Serra do Mar

Estação Ecológica de Itapeva

Floresta Nacional de Capão Bonito

Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira

Parque Estadual Intervales

P.E. Turístico
do Alto do Ribeira

APA
Serra

do Mar

P.E.
Intervales

FLONA de
Capão Bonito

E.E. de
Itapeva

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:

1:200.000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental

REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Unidades de Conservação e zonas de amortecimento IBGE 2016 / MMA 2018 / Projeto C&S

Avaliação de impacto sobre Unidades de Conservação 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\5. Serviços Unitários\Itapeva - SP\C025 - Mineração Astral\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\46-000361-06 Extração\Renovação LO - maio 2018\2. Revisão Final

P1277 - Mapa de UCs.A2 - Final - 25.05.18.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2018

Marlon Washington da Silva

CRBio 104.239/04-D
__________________________________________________________________
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LEGENDA
Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha
Depósito de Solo Orgânico (DCE) - 4,03 ha
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha

Zoneamento Municipal
Nova Campina

Áreas Verdes
Campo de Futebol
Cemitério Municipal
Conjunto Habitacional

Lagoa de contenção pluviométrica
Monocultura
Prefeitura Municipal
Zona Central
Zona de Comércio e Serviço
Zona Industrial
Zona Mista
Zona Residencial
Vias de Acesso

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:7.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Zoneamento Municipal com as Áreas de Cava IBGE 2016 / Google Earth / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 28027230180430100

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.27 - Mapa de Zoneamento Municipal com as Áreas de Cava - 29.05.19.pdf

UTM - SIRGAS 2000 - 22S Janeiro / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488-SP

__________________________________________________________________
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LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Caminhamento (corrego)
Área de Influência Direta - AID - 3.718,99 ha
Área de Preservação Permanente - APP
Hidrografia
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)

Uso e Ocupação do Solo
Açude / Represa / Bacia
Campo de Futebol
Cemitério Municipal
Clareira (Rede Elétrica)

Cultura / Plantação
Depósito Controlado de Estéril - DCE
Edificações
Estrada / Acesso
Pasto e Outros Usos
Pátio de Estocagem
Rodovia
Vegetação Exótica (Silvicultura)
Vegetação Nativa
Zona Urbana Nova Campina
Área de Beneficiamento
Área de Lavra

Biblioteca
Escola
Igreja
Indústria
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Extração 
de Filito

Extração 
de Calcário

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:13.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Identificação dos Equipamentos Urbanos e Empreendimentos Minerários.A1 - Final - 
27.03.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Identificação dos Equipamentos Urbanos e Empreendimentos Minerários Google Earth / Levantamento Drone / Topodata
Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Extração 
de Filito
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Máquina de escrever
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LEGENDA
P38.18.27 - Processo ANM 820.530/1984
Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito de Solo Orgânico (DCE) - 4,03 ha
Vias Regional

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:7.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Sistema Viário Local       IBGE 2016 / DAEE 2018 / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 28027230180430100

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.27 - Sistema Viário - Final - 14.01.18.pdf

UTM - SIRGAS 2000 - 22S Janeiro / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488-SP

__________________________________________________________________

0 400 800200
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Legenda
P38.18.27 - Rota de Escoamento - Filito
P38.18.27 - Malha Ferroviária
P38.18.27 - Malha Rodoviária

P38.18.27 - Áreas Urbanas Indiretamente Afetadas
NOVA CAMPINA
ITAPEVA
TAQUARIVAÍ
CAPÃO BONITO
ITAPETININGA
TATUÍ
CERQUILHO
TIETÊ
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Ü

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:750.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Sistema Viário Regional      IBGE 2016 / DAEE 2018 / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 28027230180430100

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.27 - Sistema Viário - Final - 14.01.18.pdf

SIRGAS 2000 Janeiro / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488-SP

__________________________________________________________________
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CETESB  
DESPACHO 

 

Nº 080/19/IEEM 

 

 

 

De:   Para:  Data: 

IEEM IP 23/07/2019 
Referências: 
 

Processo: 195/2017 (e-ambiente 050919/2019-88) 
 
Interessado: Mineração Longa Vida Ltda. 

 
 

Assunto:  

Licenciamento Ambiental Prévio para ampliação de atividade de extração de filito, no município de Nova Campina 
 

 
 

Prezado Gerente, 

 

Encaminhamos o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) no e-ambiente, sob responsabilidade da empresa 
Mineração Longa Vida Ltda., no município de Nova Campina, para análise e manifestação nos aspectos 
de competência do IPAR quanto aos itens 9.8 (página 359 do processo digital), 12.17.2 e 12.17.3 
(página 644 do processo digital), 12.17.4 (página 645 do processo digital), 12.17.5 (página 646 do 
processo digital), 13.2.2 (página 657 do processo digital) e 13.2.3 (página 660 do processo digital), e do 
IPGS quanto aos itens 9.9 (página 379 do processo digital) e 12.16 (página 643 do processo digital). 

 

Atenciosamente,  

 
  
 

Geóg. Fábio Deodato 
Gerente do Setor de Avaliação de Empreendimentos 
Industriais, Agroindustriais e Minerários – IEEM 
 
 
 
Eng. Agron. Maria Cristina Poletto 
Gerente da Divisão de Empreendimentos 
Industriais, Minerários e Urbanísticos – IEE 
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CETESB   
DESPACHO 

 

Nº 081/19/IEEM 

 

 

 

De:   Para:  Data: 

IEEM EQ 23/07/2019 
Referências: 
 

Processo: 195/2017 (e-ambiente 050919/2019-88) 
 
Interessado: Mineração Longa Vida Ltda. 

 
 

Assunto:  

Licenciamento Ambiental Prévio para ampliação de atividade de extração de filito, no município de Nova Campina 
 

 
 

Prezado Gerente, 

 

Encaminhamos cópia digital do Estudo de Impacto Ambiental no e-ambiente, sob responsabilidade da 
empresa Mineração Longa Vida Ltda., no município de Nova Campina, para análise e manifestação nos 
aspectos de competência do EQQA quanto aos itens 9.1.3 (página 240 do processo digital), 12.17.1 
(página 643 do processo digital) e 13.2 (página 653 do processo digital). 

 

Atenciosamente,  

 
 
 

Geóg. Fábio Deodato 
Gerente do Setor de Avaliação de Empreendimentos 
Industriais, Agroindustriais e Minerários – IEEM 
 
 
 
Eng. Agron. Maria Cristina Poletto 
Gerente da Divisão de Empreendimentos 
Industriais, Minerários e Urbanísticos – IEE 
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quinta-feira, 25 de julho de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (138) – 75

289 Claudio Macedo de Oliveira 16284207-7 1/B 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 1.461 20-02-1964 10 Não classificado
290 Maria Helena dos Santos 12109123-5 1/E 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 1.035 13-09-1955 1 Não classificado
291 João Carlos Barbosa 36827693-4 1/B 100,00 95,00 97,50 0,00 97,50 2.831 17-03-1956 7 Não classificado
292 José Bonifácio Teixeira 8643690 1/B 100,00 95,00 97,50 0,00 97,50 2.557 22-03-1956 3 Não classificado
293 José Geraldo 12909176 1/B 97,00 98,00 97,50 0,00 97,50 2.557 05-02-1957 3 Não classificado
294 Luiz Antônio Cordeiro 8478039 1/B 96,00 99,00 97,50 0,00 97,50 2.557 25-05-1959 11 Não classificado
295 Carlos Roberto Silva Troca 16875073-9 1/B 96,00 99,00 97,50 0,00 97,50 2.557 22-06-1967 11 Não classificado
296 Dilton Alves Martins 10399525 1/B 96,00 99,00 97,50 0,00 97,50 2.552 04-03-1957 11 Não classificado
297 Denise Nascimento Lourenço 13056304 1/D 97,00 98,00 97,50 0,00 97,50 2.496 19-05-1957 1 Não classificado
298 Mario Augusto Antunes Dias 13906836 1/C 97,00 98,00 97,50 0,00 97,50 1.826 01-10-1959 11 Não classificado
299 Marcelo Juliano Ferreira Costa 25463415-1 1/C 100,00 95,00 97,50 0,00 97,50 1.672 16-03-1979 7 Não classificado
300 Carlos Manuel de Brito Lima Correia da Costa 656282 1/D 99,00 96,00 97,50 0,00 97,50 1.461 12-08-1954 20 Não classificado
301 Roberval Cardoso da Costa Junior 9522012 1/B 98,00 97,00 97,50 0,00 97,50 1.096 13-08-1957 7 Não classificado
302 Norma Suely Silva Guimarães dos Santos 14466217-6 1/D 97,00 97,00 97,00 0,30 97,30 2.130 14-05-1963 1 Não classificado
303 Valdir Faria de Paula 8186927-7 1/A 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 3.683 01-09-1958 10 Não classificado
304 Lorival de Camargo Novaes 19222742 1/A 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 3.226 27-08-1966 10 Não classificado
305 Antônio Carlos da Silva 7414683 1/C 96,00 98,00 97,00 0,00 97,00 2.922 25-12-1953 3 Não classificado
306 Paulo Roberto Lima 13975265 1/B 94,00 100,00 97,00 0,00 97,00 2.922 25-07-1961 12 Não classificado
307 Airton Humberto dos Santos 17807707 1/B 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 2.922 04-09-1965 11 Não classificado
308 Nilton Eduardo de Oliveira 23713615-6 1/B 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 2.921 29-12-1971 11 Não classificado
309 Omair Aparecido Ferreira 13462202 1/C 96,00 98,00 97,00 0,00 97,00 2.861 27-12-1960 1 Não classificado
310 João Batista de Campos 76920276 1/B 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 2.557 01-01-1955 2 Não classificado
311 João Ferreira da Silva 16429910 1/B 96,00 98,00 97,00 0,00 97,00 2.557 02-09-1960 11 Não classificado
312 Gilmar Serafim de Oliveira 13744652-4 1/B 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 2.557 08-12-1961 14 Não classificado
313 Marco Antônio Lima 15293187 1/B 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 2.557 03-04-1962 11 Não classificado
314 Jurandir Nogueira da Silva 20427931 1/B 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 2.557 28-03-1968 11 Não classificado
315 Cacilda Machado dos Santos Felix 14103119 1/B 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 2.496 01-11-1954 1 Não classificado
316 Cicero Costa da Silva 7861155 1/C 96,00 98,00 97,00 0,00 97,00 2.191 09-07-1950 3 Não classificado
317 Marcos Antônio Nazario Rossini 9182893-4 1/D 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 2.130 31-07-1956 1 Não classificado
318 José Mario do Nascimento 4535581 1/C 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00 1.826 26-08-1949 11 Não classificado
319 Oclecio Cassiano da Cruz 16851193-9 1/C 94,00 100,00 97,00 0,00 97,00 1.826 18-06-1960 12 Não classificado
320 Maria Lucia Pereira 14286505-9 1/C 96,00 98,00 97,00 0,00 97,00 1.765 22-07-1961 1 Não classificado
321 Elpidio Aparecido Vebel Pereira 13744032-7 1/C 96,00 98,00 97,00 0,00 97,00 1.461 03-09-1960 14 Não classificado
322 Mario Sergio de Moura Freddo 102258065 1/F 93,00 100,00 96,50 0,00 96,50 2.922 27-06-1956 2 Não classificado
323 Luiz Alves da Silva 16482734-1 1/D 96,00 97,00 96,50 0,00 96,50 2.922 23-10-1963 10 Não classificado
324 José David da Silva 11137735-3 1/B 94,00 99,00 96,50 0,00 96,50 2.537 19-11-1957 7 Não classificado
325 Sonia Maria Delfino Cavallari 8106117-1 1/B 97,00 96,00 96,50 0,00 96,50 2.496 18-07-1955 1 Não classificado
326 Juliano Tadeu Simionato 27441653-0 1/B 95,00 98,00 96,50 0,00 96,50 1.891 03-01-1977 3 Não classificado
327 Luiz Carlos Almeida 14128692 1/D 100,00 93,00 96,50 0,00 96,50 1.461 31-03-1959 5 Não classificado
328 Heloisa Ribeiro 8858808-7 1/C 96,00 96,00 96,00 0,15 96,15 2.861 10-11-1956 1 Não classificado
329 Vera Lucia de Moura 9574322 1/B 95,00 97,00 96,00 0,00 96,00 3.646 29-02-1948 1 Não classificado
330 Edinaldo Aparecido da Silva 8808730 1/F 93,00 99,00 96,00 0,00 96,00 2.557 29-05-1955 11 Não classificado
331 José Bernardo Spadim 9704628 1/B 93,00 99,00 96,00 0,00 96,00 2.557 28-12-1955 3 Não classificado
332 Devanir Braz Camargo 13678485 1/B 96,00 96,00 96,00 0,00 96,00 2.557 25-08-1960 3 Não classificado
333 Maria Rosaria Palmacena Tedesco 9182839-9 1/E 96,00 96,00 96,00 0,00 96,00 1.765 01-05-1956 1 Não classificado
334 Marli dos Santos 13560656 1/C 96,00 96,00 96,00 0,00 96,00 1.765 19-06-1960 1 Não classificado
335 Marta Denize Gomes Alves Dionisio 20548792-0 1/D 95,00 97,00 96,00 0,00 96,00 1.496 02-12-1968 1 Não classificado
336 Pedro Lopes Pereira 89091401 1/C 96,00 96,00 96,00 0,00 96,00 1.096 05-06-1955 2 Não classificado
337 Jorge Rodrigues 27003258-7 1/D 92,00 100,00 96,00 0,00 96,00 1.096 11-01-1974 7 Não classificado
338 Alvaro Izete Reis de Souza 11286564 1/D 96,00 95,00 95,50 0,00 95,50 2.837 20-02-1959 1 Não classificado
339 Paulo Roberto Ignácio de Macedo 11743978-2 1/C 91,00 100,00 95,50 0,00 95,50 1.096 23-07-1958 14 Não classificado
340 Ezequiel de Almeida Martins 11428889 1/D 100,00 91,00 95,50 0,00 95,50 731 21-02-1957 8 Não classificado
341 Adelson Sebastião de Barros 1846148-2 1/C 95,00 95,00 95,00 0,00 95,00 2.557 10-03-1969 1 Não classificado
342 André Guerrero Merino Sobrinho 5326330 1/E 95,00 95,00 95,00 0,00 95,00 1.461 15-11-1951 4 Não classificado
343 Roberto Chieremonto Sobrinho 8051375-x 1/B 94,00 95,00 94,50 0,00 94,50 2.861 19-10-1950 1 Não classificado
344 José Carlos da Silva 9704470 1/D 94,00 95,00 94,50 0,00 94,50 2.557 21-12-1957 3 Não classificado
345 Dermival Francisco de Souza 9807579 1/B 92,00 97,00 94,50 0,00 94,50 2.557 08-11-1958 11 Não classificado
346 João Carlos Valentin de Paula 14404113 1/B 91,00 98,00 94,50 0,00 94,50 2.557 14-12-1961 11 Não classificado
347 Edson Alves Pereira 6419565X 1/C 94,00 95,00 94,50 0,00 94,50 1.826 14-08-1952 20 Não classificado
348 Edson Batista 13745467-3 1/D 91,00 98,00 94,50 0,00 94,50 1.096 03-09-1958 14 Não classificado
349 Paulino Lemes da Silva 5270044-6 1/A 88,00 100,00 94,00 0,00 94,00 3.683 04-09-1951 10 Não classificado
350 Ramiro Pereira Albuquerque 14688989 1/B 94,00 94,00 94,00 0,00 94,00 2.922 05-07-1961 3 Não classificado
351 Rosa Manoel de Arruda 15751197 1/B 94,00 94,00 94,00 0,00 94,00 2.557 05-09-1949 3 Não classificado
352 Raimundo Nonato Salazar de Oliveira 57493877 1/E 100,00 88,00 94,00 0,00 94,00 1.096 29-12-1957 20 Não classificado
353 Silvio Alves Ribeiro 11245540-2 1/D 88,00 100,00 94,00 0,00 94,00 1.096 22-10-1958 14 Não classificado
354 Jairo Pereira dos Santos 12503859-8 1/A 89,00 98,00 93,50 0,00 93,50 3.683 20-10-1960 10 Não classificado
355 Paulo Sergio Terceiro 8478152-X 1/B 92,00 95,00 93,50 0,00 93,50 2.922 19-02-1959 11 Não classificado
356 Erlis Claudino 16592533-4 1/B 87,00 100,00 93,50 0,00 93,50 2.557 25-01-1963 14 Não classificado
357 Rosemary da Conceição Rezende 9024925 1/B 94,00 93,00 93,50 0,00 93,50 2.496 20-12-1955 1 Não classificado
358 Rovaldo Polo 11015134 1/B 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 2.557 27-08-1957 3 Não classificado
359 José Roberto Lopes 17225731 1/B 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 2.557 18-10-1964 3 Não classificado
360 Celso Guerreiro 19733240-7 1/B 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 2.557 08-04-1967 4 Não classificado
361 Gildo de Souza Lima 20115884-x 1/B 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 2.504 09-10-1967 1 Não classificado
362 Zuleide Ramos Barbosa 19251425-8 1/D 92,00 94,00 93,00 0,00 93,00 2.496 05-08-1965 1 Não classificado
363 Marcia Moreira dos Santos 13053145-5 1/B 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 2.466 30-03-1960 1 Não classificado
364 Oladir José Menin 5300536-3 1/C 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 2.130 03-01-1951 1 Não classificado
365 José Pimentel Sobrinho 6445595-6 1/C 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 2.130 19-12-1953 1 Não classificado
366 Benedito Aparecido Batista 7919832-6 1/C 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 2.130 06-02-1955 1 Não classificado
367 Francisco de Assis Pavan 15658044-5 1/C 93,00 93,00 93,00 0,00 93,00 1.765 24-11-1965 1 Não classificado
368 Carlos Cecílio de Carvalho 4561833 1/C 86,00 99,00 92,50 0,00 92,50 2.512 15-05-1948 20 Não classificado
369 Terezinha Ferreira Bairro Oliveira 9098871 1/C 91,00 94,00 92,50 0,00 92,50 1.765 21-02-1957 1 Não classificado
370 Joaquim da Costa 14833431-3 1/A 90,00 94,00 92,00 0,00 92,00 3.683 10-03-1962 11 Não classificado
371 Maurício de Oliveira Santos 26754814-X 1/C 93,00 91,00 92,00 0,00 92,00 1.826 11-05-1976 5 Não classificado
372 Pedro Albertte do Carmo 89407283 3/B 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 1.553 01-08-1955 2 Não classificado
373 José Rafael Caraccioli 11352260 1/C 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 731 01-06-1951 4 Não classificado
374 Waldeci Modenes 12787826 1/B 90,00 93,00 91,50 0,00 91,50 2.922 17-02-1959 14 Não classificado
375 Maria Aparecida Luiz 12286821 1/B 91,00 91,00 91,00 0,00 91,00 2.557 19-06-1957 3 Não classificado
376 Aparecido Neves de Souza 13481427-7 1/C 100,00 81,00 90,50 0,00 90,50 1.826 10-06-1961 7 Não classificado
377 Luiz Carlos Pimentel 9884064-2 1/B 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 2.861 10-11-1957 1 Não classificado
378 Nivaldo Moraes de Freitas 138158538 1/B 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 2.375 12-10-1961 2 Não classificado
379 Marli Aparecida Caetano 16807788-7 1/A 89,00 90,00 89,50 0,00 89,50 3.683 15-05-1962 1 Não classificado
380 Rômulo Dippolito 8226894 1/C 79,00 100,00 89,50 0,00 89,50 2.512 14-03-1955 20 Não classificado
381 Carlos Domingos Franciscon 19770154-1 1/A 89,00 89,00 89,00 0,00 89,00 3.683 23-01-1965 1 Não classificado
382 Claudete Donizeti Martins 8246512-5 1/E 89,00 89,00 89,00 0,00 89,00 2.130 12-01-1956 1 Não classificado
383 Ivan Gomes da Silva 10183477 1/D 89,00 89,00 89,00 0,00 89,00 1.765 31-08-1952 1 Não classificado
384 Renê Antônio Sampaio de Quadros 90671594 1/B 87,00 86,00 86,50 0,00 86,50 2.922 09-03-1957 2 Não classificado
385 Luiz Carlos Rios 5047218 1/F 86,00 86,00 86,00 0,00 86,00 1.096 05-09-1950 4 Não classificado
386 Claudinei Alberto Tonon 20487789-1 1/B 85,00 85,00 85,00 0,00 85,00 2.544 10-10-1966 1 Não classificado
387 Vando Rosário 13127791-1 1/B 85,00 85,00 85,00 0,00 85,00 2.496 02-03-1959 1 Não classificado
388 Mauri Lessa Buriola 6413638-3 1/B 85,00 85,00 85,00 0,00 85,00 2.482 07-01-1954 11 Não classificado
389 João Baptista Teixeira 8139922 1/B 84,00 85,00 84,50 0,00 84,50 2.557 04-07-1955 8 Não classificado
390 Lucia Helena Pereira 20550282-9 1/A 83,00 79,00 81,00 0,00 81,00 3.683 08-03-1967 1 Não classificado
391 Adilson Bobliano 16969978 1/C 81,00 81,00 81,00 0,00 81,00 2.130 28-05-1964 1 Não classificado
392 Fátima Maria Ferreira da Silva 22266894-5 1/A 74,00 76,00 75,00 0,00 75,00 2.455 27-03-1956 10 Não classificado
393 Carlos Alberto Capelli 16424531 1/A 72,00 72,00 72,00 0,00 72,00 3.683 22-06-1964 13 Não classificado
394 Dovair Donizetti Bertin 8594550 1/C 72,00 72,00 72,00 0,00 72,00 1.826 24-07-1955 13 Não classificado
395 Valdir Paviani 9646189 1/D 72,00 72,00 72,00 0,00 72,00 1.461 08-03-1958 13 Não classificado
396 Sidnei Bueno da Silva 12761281-6 1/B 74,00 70,00 72,00 0,00 72,00 1.461 25-01-1960 10 Não classificado
397 Sidney Mafra 55680021 1/A 70,00 71,00 70,50 0,00 70,50 3.683 13-09-1950 2 Não classificado

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocações
Convocamos o representante legal da empresa EURO 

CONSTRUTORA LTDA, para comparecer no prazo de 05 dias 
úteis na Administração Central, à Rua dos Andradas, 140 – Santa 
Ifigênia - São Paulo – SP, contados do dia subsequente à publi-
cação do ato no Diário Oficial do Estado, no período das 09h às 
12h e das 14h às 17h, para assinatura do Contrato 112/2019 
referente a REFORMA NA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNCIO NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 
JALES, localizada na Rua Vicente Leporace, 2630, Jardim Tria-
non – Jales/SP.

Convocamos o representante legal da empresa EURO 
CONSTRUTORA LTDA, para comparecer no prazo de 05 dias 
úteis na Administração Central, à Rua dos Andradas, 140 – Santa 
Ifigênia - São Paulo – SP, contados do dia subsequente à publi-
cação do ato no Diário Oficial do Estado, no período das 09h às 
12h e das 14h às 17h, para assinatura do Contrato 116/2019 
referente a REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉ-
DIO 1, ADEQUAÇÕES DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE FRESA 
NO PRÉDIO 2 E OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO 
AVCB – GARÇA/SP.

 INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 Comunicado
A CETESB para dar cumprimento a Resolução CONAMA 06, 

de 24-01-1986 e Resolução SMA 09, de 03-02-2017, faz publicar 
os pedidos de licenças solicitadas, posição 24-07-2019 no Âmbi-
to da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental.

Processo 195/2017 (050919/2019-88)
A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 

torna público que recebeu o pedido de Licença Ambiental 
Prévia, da Mineração Longa Vida LTDA, para Mineração Longa 
Vida – Extração e Beneficiamento de Filito, no município de 
Nova Campina/SP, mediante apresentação do Estudo de Impac-
to Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 
Declara aberto o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir 
da publicação desta nota, para manifestação, por escrito, de 
qualquer interessado. A manifestação deverá ser protocolada 
ou enviada por carta registrada, postada no prazo acima defi-
nido, ao Setor de Triagem e Acompanhamento de Processos, Av. 
Professor Frederico Hermann Júnior, 345, Alto de Pinheiros, CEP 
05459-900, São Paulo/SP.

Processo 183/2019 (052155/2019-24)
A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 

torna público que recebeu o pedido de Licença Ambiental 

Prévia, da Gás Brasiliano Distribuidora S/A, para Rede Primaria 
de Distribuição de Gás Natural Canalizado – Lwarcel – Fase I, 
nos municípios de Lençóis Paulista e Macatuba/SP, mediante 
apresentação do Estudo Ambiental Simplificado (EAS). Declara 
aberto o prazo de 15 dias a partir da publicação desta nota, 
para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A mani-
festação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, 
postada no prazo acima definido, ao Setor de Triagem e Acompa-
nhamento de Processos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 
345, Alto de Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo/SP.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PROCESSO SAP/GS 851/2017 – GDOC – 1000726-

532431/2017
Indiciado: J.A.G.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 111, a saber: Recebo o Laudo de fls. 99/109. Não havendo 

outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a fase ins-
trutória. Intime-se a D. Defesa (Dr. Éverton Ribeiro Silva, OAB/SP 
341.477 - fls. 51) para apresentar as Alegações Finais no prazo 
legal. Publique-se.

DR. EVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
PROCESSO SAP/GS 731/2018 – GDOC – 1000726-

429176/2018
Indiciado: E.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 123, a saber: Reitere-se a intimação à advogada da acusada, 
para que no derradeiro prazo de 7 dias, apresente alegações 
finais, sob pena de substituição e outras medidas junto à OAB. 
Publique-se.

DRA. ALESSANDRA MARIA DA SILVA - OAB/SP 281.727
PROCESSO SAP/GS 1208/2017 – GDOC – 1000726-

824450/2017
Indiciado: C.G.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

3ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls. 212, a saber: Fls. 211-verso: Tendo em vista a 
manifestação expressa da Nobre Defesa Constituída, desistindo 
da testemunha de Defesa, Ricardo Itamar Fávaro, arrolada às 
fls. 187, homologo tal pleito; Desse modo, cancelo a audiên-

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 25 de julho de 2019 às 01:41:38.
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De:  ITAP - SETOR DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CETESB/BR
Enviado por:  Eliane de Lima Almeida/CETESB/BR

Para:  Cristiane dos Santos Souza/CETESB/BR@INFRAHUB

Data:  Quarta-feira, 14 De agosto De 2019 09:25 AM
Assunto:  Enc: CS38.18.42 - Abertura de comunique-se

Cristiane

Para Atendimento

Att

----- Encaminhado por Eliane de Lima Almeida/CETESB/BR em 14/08/2019 09:24 AM -----
Para: itap_cetesb@sp.gov.br
De: "Marlon Washington da Silva (Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente)"
<marlon.silva@chiaviniesantos.com>
Data: 14/08/2019 09:11 AM
cc: meioambiente@chiaviniesantos.com
Assunto: CS38.18.42 - Abertura de comunique-se

AO ITAP
Ref.: Abertura de comunique-se.
 
Prezada Elaine, bom dia.
 
Conforme conversa por telefone, solicito a abertura de um comunique-se para o processo 050919-
2019-88, pertencente à Mineração Longa Vida, objetivando o upload de documentos
complementares ao processo.
 
Certo de sua atenção, desde já agradeço.
 
Atenciosamente,
 
Biol. Marlon Washington da Silva
 

 

Projetos, Desenvolvimento e Gestão.
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Rua Aldo Russo, n. 605 | Jardim Brasil | Itapeva | São Paulo | CEP: 18.405 - 205
Telefone: (15) 3521-2699 / (15) 99151-3702 | E-Mail: projetos@chiaviniesantos.com

Este correio eletrônico é direcionado exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e as informações e arquivos anexos, encontram-se protegidos pelo sigilo da

correspondência previsto no inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal vigente, sendo proibida a sua utilização por terceiros para quaisquer fins e a que título

for. Caso Vossa(s) Senhoria(s) receba(m) este e-mail indevidamente, favor nos contatar para relatar o equívoco, e posteriormente eliminá-lo definitivamente, seja

em arquivo eletrônico ou impresso, não se utilizando das informações aqui contidas, sob as penas lei.
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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Anexo I: Projeto de Depósito Controlado de Estéril (DCE) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA., empresa de mineração que atua no setor minerário, inscrita no 

CNPJ/MF n. 49.541.550/0001-07, estabelecida no Sítio Olho D’água, s/n, bairro do Alegre, CEP 18.435-

000, no município de Nova Campina/SP, é detentora dos direitos minerários para explotação e lavra 

referente ao Processo ANM 820.530/1984. 

O presente Projeto de Disposição de Estéril em Pilha tem por objetivo o detalhamento da 

exequibilidade técnica e ambiental do Deposito Controlado de Estéril (DCE) conforme estabelecido na 

ABNT NBR n° 13.029/2006. 

O DCE tem por finalidade a acomodação do material estéril proveniente da lavra, o que o torna 

indispensável ao desenvolvimento técnico do empreendimento.  

O transporte do estéril proveniente da frente de lavra até o DCE será realizado por caminhões 

traçado, estes que transitaram pelos acessos internos da Poligonal ANM de n° 820.530/1984. 

O depósito foi planejado em área hoje ocupada por monocultura de eucalipto. O estéril gerado 

será composto por arenito de formação furnas. Parte dos fragmentos de rocha de arenito serão usados 

para construção de enrocamentos, sistemas de drenagens e filtros, para forração de acessos, sendo o 

restante disposto no depósito de estéril. 

O DCE foi projetado para acomodar os volumes de estéril gerados a partir da extração do filito, 

resultando em uma projeção com capacidade volumétrica de 366.660,14 m³, garantindo uma vida útil de 

5 anos e a acomodação de 100% do volume total do estéril gerado durante as atividades de lavra, 

conforme demanda prevista no plano de lavra, podendo ter sua longevidade prolongada a depender das 

condições do mercado. Ressalta-se que parte do material estéril será destinado a recuperação das vias 

e de frentes exauridas, podendo servir como agregado em conformações pontuais da topografia, uso 

emergencial face aos efeitos meteorológicos, cobertura em leito de estrada, estruturas de drenagem e 

outras funções. 
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2 FICHA TÉCNICA DA PILHA 

A área total de 4,05 hectares, prevista para o DCE está em quase sua totalidade fora dos limites 

da Poligonal ANM de n° 820.530/1984, sendo esta composta por monocultura de eucalipto, como pode 

ser evidenciado na figura a seguir. Destaca-se que a área em licenciamento através do Estudo de Impacto 

Ambiental perfaz 2,60 ha (ADA-DCE) e é uma ampliação do DCE licenciado através da Licença de 

Operação n.° 70000380 com área de 1,45 ha. 

 
 Localização do Deposito Controlado de Estéril. Fonte: C&S, 2019. 

A disposição do material estéril formará quatro bancos de 10m de altura e um com 5m de altura 

todos com inclinação de face de 45° e bermas de 5m, com início da projeção na cota de 845, chegando, 

portanto, ao nível 890, estes bancos serão implantados em meia encosta com suavização da declividade, 

contribuindo assim para a formação de uma pilha estável, visando minimizar qualquer risco de 

movimentação de massa, face aos efeitos erosivos. A seguir serão apresentados os parâmetros adotados 

para a projeção do DCE. 

Página: 924



  
 
 

 
 

 
 

  

 

Página 5 de 31 
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Tabela 1: Ficha Técnica – DCE 1 

Composição da Pilha Arenito 

Capacidade Projetada (m³) 366.660 

Vida Útil (anos) 5 

Área de Ocupação (ha) 4,05 

Área de Supressão Vegetal (ha) - 

Altura Final (cota) 890 

Altura das Bancadas (m) 10 

Largura das Bermas (m) 5 

Ângulo de Face dos Taludes (°) 45 

Ângulo Geral (°) 34 

 

 
 Representação das Características Técnicas do DCE. Fonte: C&S, 2019. 

  

Ressalta-se que para a implantação do DCE, está prevista a supressão vegetação exótica em 

uma área de 2,60 ha, portanto não cabe a determinação da área de supressão vegetal, uma vez que esta 

refere-se a supressão da vegetação nativa. 
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3 Estudos 

3.1 Estudos Locacionais 

Para que ocorra a atividade de mineração, são movimentadas e transformadas grandes 

quantidades de rochas. O estéril associado às operações de mineração é então removido durante o 

desenvolvimento da lavra, como um meio de obter acesso ao minério. A natureza permanente do local 

destinado a formação de pilhas de estéril faz com que seja essencial levar em consideração os diversos 

fatores que possam comprometer sua viabilidade técnica e econômica antes de definir a locação da 

mesma.  

3.1.1 Análises para a Definição Locacional 

Para a determinação do DCE foram analisados os aspectos geotécnicos, topográficos, impactos 

ambientais, bem como os aspectos técnicos do empreendimento minerário (buscando minimizar o grau 

de comprometimento técnico e econômico das atividades). 

3.1.1.1 Aspectos Geotécnicos 

A estabilidade está relacionada ao grau de confinamento da pilha, sendo considerada uma 

condição favorável a implantação de pilhas de estéril, portanto o estudo locacional foi direcionado as 

áreas que permitissem a disposição em meia encosta com grau de confinamento moderado, assim sendo 

foram levantados dados como a presença de famílias de fraturas, fragilidade da rocha encaixante face 

aos efeitos da compressão, dilatação e coesão (levantando os principais materiais componentes, 

submetendo-os a ensaios que permitam simular a favorabilidade geotécnica da pilha). 

3.1.1.2 Aspectos Topográficos 

A análise da topografia é de suma importância para a definição da localização da pilha, visto que 

a área de estudo deverá receber um valor definido de estéril e que para a viabilização desta, sua 

localização deverá ser proposta de forma estratégica, afim de minimizar os investimentos com o 

transporte de estéril. A partir do mapa topográfico local, foi possível confeccionar os modelos digitais do 

terreno, incluindo sua topografia (apenas da área em apreço), bem como o mapa de declividade, os quais 

serviram como instrumentos para locar as estruturas de drenagens, suavização topográfica. 
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3.1.1.3 Aspectos Ambientais 

Devido à natureza permanente do depósito, foi realizada a avaliação das áreas aonde a 

implantação do projeto gerasse o mínimo de impacto ambiental para sua implantação, tanto na área 

diretamente afetada (ADA) quanto em suas adjacências, as quais podem ser indiretamente afetadas, 

portanto, um dos critérios principais para sua escolha se deu a partir do grau de degradação antrópica 

em virtude das atividades agropastoris remanescentes, somadas à distância de corpos aquosos 

superficiais e ausência de lençol freático. 

3.1.1.4 Aspectos Técnicos do Empreendimento Minerário  

Em uma análise macro, o projeto refere-se à ampliação da cava existente, para tanto a área 

referente a ADA passará por um processo de decapeamento e retirada do estéril que ocorre sobre o bem 

mineral. Para a viabilização do empreendimento a área destinada ao recebimento do material estéril 

deverá ser compatível ao volume de estéril gerado nas áreas de cava e possuir uma localização 

estratégia, afim de que o custo de transporte não inviabilize o empreendimento.  

3.1.2 Definição Locacional 

Após definidos os parâmetros para a seleção locacional, constatou-se que a melhor opção 

locacional para a disposição do estéril é a ampliação da pilha existente, para tanto, a face livre da pilha 

atual será utilizada como fundação para a formação da nova pilha. O estéril será disposto de forma a 

confinar a frente da pilha atual. Ressalta-se que não está previsto o alteamento da pilha existente.  

A área definida para a implantação do DCE possui todas as características que asseguram maior 

estabilidade da pilha, proximidade das frentes de lavra e capacidade volumétrica necessária a 

implantação do projeto, viabilizando, portanto, a implantação do mesmo.  

3.2 Caracterização Química do Estéril 

O material estéril é composto por arenito de formação furnas. 

Arenito é uma rocha sedimentar que resulta da compactação e litificação de um material granular 

da dimensão das areias.  
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O arenito é composto basicamente de SiO2 e argila, porém a maior concentração é de SiO2, 

podendo esta ultrapassar os 50%  da composição, a concentração de Al2O3 varia conforme a área, 

podendo chegar a 15%, no mais é composta por pequenas porcentagens de Fe2O3, CaO, MgO e K2O e 

valores ínfimos de TiO2, MnO e P2O5. 

Após a análise da ABNT NBR 10004, constatou-se que a composição do arenito é classificada 

como Resíduo não Perigoso Classe II e por este não possuir elementos solubilizados em valores 

superiores ao padronizado pela norma, a subclassificação do mesmo é Resíduo Inerte Classe II B.  

3.3 Estudos Hidrológicos e Hidráulicos  

3.3.1 Surgências 

A análise das surgências foi realizada incialmente com auxílio da carta de Ribeirão Branco (SG-

22-X-B-II-1), disponibilizada pelo IBGE, a partir desta foram traçados os recursos hidrográficos 

disponíveis, próximo à área de análise, possibilitando a definição de que não há registro de surgências 

de recursos hidrológicos na área prevista para a implantação do DCE, conforme é apresentado na figura 

a seguir. 
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 Situação Hidrográfica nas Proximidades da Área de Implantação do DCE. Fonte: C&S, 2019. 

 

A fim de confirmar a ausência de surgências na área objeto de estudo para a implantação do 

DCE, foram realizadas vistorias in loco, percorrendo toda a delimitação da área proposta em projeto, não 

registrando nenhuma surgência para a mesma.  

3.3.2 Hidrometeorologia e Estudos de Cheias 

A área de estudo está situada na porção sudoeste do Estado de São Paulo e, segundo Monteiro 

(1973) “o território paulista sofre influência de quatro massas de ar principais: as massas tropicais 

Atlântica e Continental, a Equatorial Continental e Polar Atlântica. Aqui se dá o encontro dessas massas 

de ar e, consequentemente, as perturbações decorrentes. Esse fator se alia à posição, do território, na 

faixa limítrofe entre duas grandes regiões climáticas da vertente Atlântica da América do Sul. Justamente 

a transição entre o Brasil Oriental e o Brasil Meridional”, permanentemente úmido e o Brasil Central, com 

alternância de períodos seco e úmido bem definidos (...)”. Entre os meses de dezembro e fevereiro são 

observados os mais elevados índices totais de chuvas de todo o ano. Em geral, as chuvas se concentram 
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nos finais dos dias, apresentam volumes elevados em curtos períodos de tempo. São chuvas típicas de 

verão, que normalmente são acompanhadas de rajadas de vento, trovoadas e descargas elétricas. As 

chuvas mais intensas ocorrem na porção leste do Estado. Janeiro é o mês mais quente, situando-se a 

média das máximas entre 30°C e 32°C. 

De maio a agosto as temperaturas são sensivelmente mais baixas, atingindo o mínimo entre 

junho e julho, em decorrência da entrada de massas de ar frio com maior frequência e intensidade. No 

inverno, é frequente a atuação da Frente Polar Atlântica-FPA, que empurra as massas tropicais para o 

norte do país. Observam-se então, quedas de temperatura e pluviosidade na região, as chuvas são 

acompanhadas de trovoadas, o ar é frio e seco. Também é comum a atuação da Massa Polar Atlântica 

(MPA), ocasionando tempo bom e seco. 

O mês de julho é o mais significativo do inverno, apresentando registros de temperaturas mais 

baixas, geadas, nevoeiros e raras ocorrências de neve, devido à grande quantidade de incursões de 

massas de ar frio, oriundas de latitudes mais altas, em locais com maior altitude. 

O mês de agosto ainda é caracterizado por sucessivas incursões de frentes frias, acompanhadas 

de fortes massas de ar frio, quando ainda são registradas temperaturas baixas. 

Os meses de setembro e outubro caracterizam-se pelo início da transição entre a dinâmica de 

circulação atmosférica de inverno e de verão, quando se observa a entrada das massas polares no sul 

do Brasil ocorre com menor frequência em relação aos meses de inverno, sendo notável o aumento na 

temperatura média mensal. 

A região em estudo apresenta como principais controles climáticos a maritimidade, o relevo 

acidentado, como a barreira da escarpa da Serra do Mar, a altitude e a proximidade com o Trópico de 

Capricórnio (latitude). Juntamente com esses controles que agem sob o clima da região, a dinâmica dos 

sistemas frontais e anticiclônicos polares com as várias incursões durante o ano, principalmente no 

outono e inverno. 

A baixa altitude interage com a proximidade das escarpas da Serra de Paranapiacaba 

provocando altos índices de temperatura e precipitação durante boa parte do ano por ação do efeito 

orográfico sobre o clima. A baixa latitude local, em relação ao restante do Estado, contribui para a sensível 

queda de temperatura durante o inverno, por ocasião das incursões da Frente Polar Atlântica. 
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A temperatura média anual fica na faixa dos 22ºC. As temperaturas máximas absolutas podem 

atingir de 36ºC a 38ºC e as mínimas absolutas podem variar de 0ºC a 4ºC, porém a média das mínimas 

fica por volta de 16ºC (NIMER, 1989). 

A pluviosidade, como já citado, sofre a influência da proximidade das escarpas da Serra de 

Paranapiacaba, que contribui para a retenção de boa parte das chuvas, apresentando a região um índice 

pluviométrico anual médio entre 1100 mm a 1350 mm. Os meses mais chuvosos vão de dezembro a 

março e os menores índices pluviométricos foram registrados entre os meses de maio e agosto, 

caracterizando-se como o período seco. 

Com relação aos ventos, de acordo com a Cetesb (2004), predominaram aqueles provenientes 

do quadrante este a sul. No período compreendido entre novembro de 2004 e setembro de 2005, 

conforme dados do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), a velocidade média do vento foi de 4,8m/s, 

a 5m do solo, o que caracteriza calmaria e ventos brandos. 

3.3.2.1 Controle de Erosão e Drenagem 

As águas pluviais, serão conduzidas por canaletas condutoras de drenagem para as bacias de 

decantação, para a retenção de particulados e lama. As canaletas contornarão os limites da pilha 

recolhendo a água na saída das bermas. As águas não infiltradas serão coletadas em grandes bacias de 

decantação com instalação de filtragem natural com a instalação de 1,0 metro de rocha, seguida por 1,0 

metro de cascalho grosso e a partir daí esta água pode ser devolvida à drenagem local. 

O cume da pilha terá sua declividade voltada para os taludes, fazendo com que as águas 

pluviais, que se acumulariam em toda a sua extensão, sejam divididas e drenadas; parte pela direita e a 

outra parte pela esquerda. 

Ressalta-se que as bacias devem passar por limpezas no mínimo 2 vezes ao ano, afim de que 

nos períodos mais chuvosos estejam limpas para o recebimento de material. 

 

 

Página: 931



  
 
 

 
 

 
 

  

 

Página 12 de 31 

 

PROJETO DE DIPOSIÇÃO DE ESTÉRIL EM PILHA 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

3.4  Estudos Geológico – Geotécnicos 

A geologia local da área objeto do Projeto de Disposição de Estéril em Pilha pertence a 

Formação Itaiacoca. O Grupo Itaiacoca constitui um pacote metassedimentar de baixo grau metamórfico, 

cuja história metamórfica complexa envolveu metamorfismo regional em fácies xisto verde metamorfismo 

associado a zonas de cisalhamento regionais, metamorfismo de contato com o Complexo Granítico 

Cunhaporanga e com os diques de diabásio do Arco de Ponta Grossa. 

De acordo com CPRM, 1977, a referida unidade constitui-se por uma faixa alongada na direção 

geral N40E composta por rochas metassedimentares e metavulcânicas de baixo grau metamórfico, que 

se estende desde a região de Itaiacoca (PR) até Itapeva (SP). Está situado entre os Complexos Graníticos 

Cunhaporanga e Três Córregos, com relações de contato distintas: o contato do Complexo Granítico 

Cunhaporanga com a borda NW do Grupo Itaiacoca é intrusivo com metamorfismo termal; enquanto que 

o contato com o Complexo Granítico Três Córregos é tectônico, marcado pela Zona de Cisalhamento 

Itapirapuã, de direção predominantemente N40E. 

Embora as formações associadas ao Grupo Itaiacoca (Água Nova, Unidade Metabásica, Serra 

dos Macacos, Bairro dos Campos e Abapã) apresentem idades distintas, o padrão estrutural observado 

entre as mesmas é muito parecido. Destaca-se o baixo grau metamórfico (fácies xisto verde), a 

preservação de estruturas primárias, o desenvolvimento de amplas dobras observáveis em megaescala 

(mapa, foto aérea etc.) e forte controle estrutural associado às intrusões graníticas e as zonas de 

cisalhamento dúcteis/rúpteis. 

O Grupo Itaiacoca apresenta um padrão estrutural relativamente simples, conforme já descrito 

em trabalhos. No geral, há um consenso em relação de que a estrutura principal observada é o 

acamamento sedimentar reliquiar paralelo a uma xistosidade/clivagem ardosiana penetrativa (S1) 

associados a uma primeira fase de dobramentos (D1) com desenvolvimento de dobras isoclinais e 

fechadas. A superfície principal (S0//S1) é afetada por fases posteriores de dobramentos e pelas zonas 

de cisalhamento rúpteis/dúcteis, na figura a seguir, observa-se o mapa demonstrando o limite proposto 

do DCE em relação à geologia regional. 

Página: 932



  
 
 

 
 

 
 

  

 

Página 13 de 31 

 

PROJETO DE DIPOSIÇÃO DE ESTÉRIL EM PILHA 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 
 Planta de Situação Geológica – DCE. Fonte: C&S, 2019. 

 

Com intuito de aprimorar o conhecimento da área do DCE foram realizados ensaios SPT na área 

de abrangência do mesmo, visando o reconhecimento da capacidade de resistência à compressão e 

elasticidades do material observado, além da medição do potencial de permeabilidade do solo local. 

Os ensaios SPT foram realizados na área destinada para o DCE, área composta por solo oriundo 

de rocha sedimentar paleozoica da Formação Furnas (Grupo Paraná), as planilhas dos ensaios SPT, 

dispostas entre os anexos, demonstra que este solo local possui características de solo médio, com 

aumento da compactação conforme se aproxima com a interface do topo de maior coesão “muito 

compacto” (representado pelo Filito), contrapondo ao arenito, que nesta região apresenta característ icas 

de baixa coesão. O que se percebe é que as frações silte e areia se apresentam em quantidade 

aproximadamente equivalente, tal heterogeneidade composicional, somada à textura e estrutura da 

rocha, contribuem para aceleração de sua fragilização, alterando-a e influenciando de maneira direta na 
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gênese do solo e na sua suscetibilidade ante a agentes erosivos. A locação dos pontos de realização dos 

ensaios SPT pode ser observada no mapa disposto na figura a seguir. 

 
 Localização dos pontos do ensaio SPT na área destinada ao DCE. Fonte: C&S, 2019. 

 

3.4.1 Fundações 

O processo de zoneamento geotécnico se adapta perfeitamente aos mapeamentos em escalas 

pequenas e médias, destinadas ao planejamento, por abordar os componentes em associações de 

atributos que refletem as condições naturais da fundação das pilhas.  

Os zoneamentos geotécnicos vêm sendo muito utilizado para subsidiar o planejamento regional 

e sob este enfoque aplicado e respondendo a uma demanda proeminente, a Divisão de Geologia do IPT 

– Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, desenvolveu trabalhos para a elaboração e 

apresentação da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, na escala 1:500.000, de forma a subsidiar 

ações de planejamento e gestão do uso do solo em nível regional, como os Planos Diretores Municipais, 

além de oferecer orientações para investigações em projetos de obras específicas e, mesmo, em 

trabalhos de cartografia geotécnica de maior detalhe.  
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Portanto, apresenta-se neste trabalho a metodologia utilizada para a elaboração da carta de 

zoneamento geotécnico da área objeto do Projeto de Disposição de Estéril, baseada nos atributos 

naturais do meio físico local e do reconhecimento dos terrenos de acordo com a predominância ou o grau 

de suscetibilidade dos vários processos analisados, permitindo a delimitação de unidades geotécnicas, 

conforme o desempenho esperado destes terrenos diante de seu uso. 

3.4.1.1 Localização da Área Estudada  

A área estudada localiza-se na região Sudoeste do Estado de São Paulo, nas coordenadas 

médias SIRGAS2000 UTM E: 713.459 N: 7.330.191, correspondendo uma área de 4,05 hectares. 

3.4.1.2 Metodologia de Obtenção dos Dados  

Após a análise das principais sistemáticas brasileiras (Sistemática EESC/USP; Sistemática IPT 

e Sistemática do Detalhamento Progressivo), neste trabalho, a sistemática adotada foi a EESC/USP – 

Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo. A sistemática EESC/USP foi proposta 

por ZUQUETTE (1987 e 1993), onde esclarece que sua proposta metodológica baseia-se em um 

processo científico de investigação da natureza, combinando três métodos científicos apresentados por 

VARGAS (1985), que são: o dedutivo, o indutivo e o experimental. Neste contexto, o objetivo da 

sistemática proposta é estudar e analisar o meio físico e suas relações, com a finalidade de elaborar 

documento cartográfico que seja aplicado ao planejamento da ocupação de uma determinada região. A 

metodologia EESC/USP é dividida em três fases que são as seguintes (ZAINE, 2000) 

1ª FASE – DEDUTIVA 

 Esquematização do problema a ser investigado; 

 Formulação de uma hipótese de trabalho; 

 Estabelecimento dos atributos do meio físico a serem analisados, conforme a inter-

relação com outros atributos e a finalidade do estudo. 

2ª FASE – INDUTIVA 

 Fase Indutiva e Criativa; 

 Criação de teorias por meio de hipóteses indutivas para classificação do meio físico; 

Página: 935



  
 
 

 
 

 
 

  

 

Página 16 de 31 

 

PROJETO DE DIPOSIÇÃO DE ESTÉRIL EM PILHA 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 Divisão da área em unidades (zonas homogêneas), em função das propriedades e das 

relações dos atributos analisados; 

 Princípio utilizado corresponde ao zoneamento geotécnico. 

3ª FASE – EXPERIMENTAL 

 Fase dos métodos experimentais; 

 Comprovação da hipótese formulada, por meio da realização de ensaios e tratamento 

estatístico dos resultados. 

Em 1993 ZUQUETTE apresenta mais quatro tipos de cartas geotécnicas: 

 Carta de potencial à corrosividade; 

 Carta de vulnerabilidade das águas subterrâneas; 

 Carta de escoamento superficial e infiltração; 

 Carta de potencial de ocupação agrícola. 

Segundo ZAINE (2000) a sistemática metodológica da EESC/USP visa o mapeamento 

preventivo de regiões carentes de informações básicas e que, portanto, necessitam de dados 

fundamentais e específicos. Esses dados serão adquiridos através de ensaios de laboratório fornecidos 

pela caracterização prévia de materiais inconsolidados como: 

 Granulometria; 

 Mineralogia; 

 Limites de plasticidade e de liquidez; 

 Comportamento laterítico;  

 Massa específica dos sólidos; 

 Caracterização dos agregados; 

 Compactação; 

 Densidade relativa. 

ZUQUETTE (1987 e 1993) destaca que devem ser seguidos os seguintes aspectos para a 

obtenção dos atributos: 
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 Observações qualitativas: dados de superfície e subsuperfície (poços e galerias); 

 Observações quantitativas: análise de campo, sondagens e ensaios geotécnicos; 

 Amostragem; 

 Áreas chaves; 

 Extrapolação; 

 Interpolação. 

Com a finalidade de nortear o projeto foram elaboradas cartas de fragilidade ambiental, 

determinando as regiões de maior susceptibilidade a erosão e deslizamentos.  

As cartas de zoneamento geotécnico normalmente são obtidas por sobreposição ou por meio 

de hierarquização de fatores.  

A carta foi elaborada por meio da sobreposição de imagens, adequando os dados a escala deste 

estudo, do mapa do substrato rochoso (geológico de detalhe), dos materiais inconsolidados e Pedológico, 

da Carta de declividade geral, acrescidos da suscetibilidade de ocorrência de rastejamentos, 

escorregamentos e tombamento de blocos, este último fator já ocorrente preferencialmente nos taludes 

rochosos das frentes de lavra.  

A sobreposição destes documentos gráficos permitiu a definição de zonas com maiores 

suscetibilidades caracterizadas por: ocorrências preferenciais de ravinamentos, locais de possíveis 

instalações de voçorocas, texturas pedológicas, espessura e gênese dos materiais inconsolidados, 

declividade, tipo de substrato rochoso.  

Na área estudada a maior suscetibilidade é dominada pelo processo de erosão, onde as formas 

mais comuns se manifestam por sulcos e ravinas, ocorrendo no domínio das rochas cristalinas do 

embasamento a partir da retirada do solo superficial, o que propicia a exposição do seu solo de alteração 

(também citado como saprolítico ou horizonte “C”) apresentando uma suscetib ilidade classificada como 

alta. 

O escoamento superficial definido por (GRIEBELER et al., 2001), tem seu início quando a 

intensidade de precipitação torna-se maior do que a taxa de infiltração da água no solo, sendo 

consequência da superação da detenção e da retenção superficial, da interceptação vegetal, da demanda 
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matricial do solo e da evaporação, que são as abstrações hidrológicas dos volumes precipitados. 

Associado ao escoamento superficial ocorre o transporte das partículas do solo, que sofrem deposição 

somente quando sua velocidade é reduzida. 

A erosão hídrica é um dos principais processos associados à degradação ambiental, podendo 

ser definida como um processo de desagregação e transporte das partículas do solo causado por agentes 

erosivos; desta forma, reduzindo a capacidade produtiva das culturas, além de causar sérios danos 

ambientais, como: assoreamento e poluição das fontes de água. 

Os autores (POLYAKOV & NEARING, 2003) definiram a erosão em sulcos como sendo a 

desagregação e o transporte das partículas do solo que se dão pela ação das forças hidráulicas 

provocadas pelo escoamento superficial concentrado nos sulcos, originado pelas chuvas. 

A erosão em sulcos constitui-se na segunda fase evolutiva do processo físico da erosão hídrica 

do solo, que é marcada pela mudança da forma do escoamento. De difuso sobre a superfície do solo, na 

fase inicial da erosão em entressulcos, o mesmo concentra-se na segunda fase, em pequenas 

depressões da superfície do solo, chamadas de sulcos de erosão (CANTALICE, 2002). Quando isso 

ocorre, a lâmina de escoamento desenvolve maior tensão de cisalhamento devido ao aumento da sua 

espessura, elevando, portanto, a capacidade do escoamento em desagregar o solo (CANTALICE et al., 

2005).  

Após estas definições e avaliação da tipologia chegou-se a esta conclusão que transcrevemos, 

para melhor compreensão: 

 Erosão acelerada por sulcos e ravinas desenvolvidas a partir da concentração do 

escoamento superficial, exclusivamente sobre o horizonte “C” (solos de alteração), “in 

situ” nos aterros da pilha de disposição de estéril; 

 Nesta área a erosão sobre os solos superficiais (horizontes “A” e “B”) são pouco 

significativos, devido a estes serem muito mal formados e pouco expressivos; 

 Existindo uma erosão acarretará como consequência o assoreamento generalizado nas 

áreas de drenagens onde o gradiente local é minimizado devido a uma interferência 

geológica ou a reservatórios locais implantados pela interferência humana e do 
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lançamento de resíduos/entulhos diversos originados pela presença humana no sistema 

de drenagem. 

Os aspectos físicos de interesse analisados foram (geológicos, geomorfológicos, pedológicos e 

geotécnicos) descritos a seguir: 

 A erosão quanto aos aspectos físicos geológicos presentes na área em estudo estão 

diretamente relacionadas às rochas do embasamento cristalino, no interior da Área do 

Projeto de Disposição de Estéril; em arenitos, xistos, filitos, metabásicas e rochas 

básicas terciárias; 

 Quanto aos aspectos geomorfológicos a área classificasse por relevo de degradação, 

em planaltos dissecados, cuja subclassificação Relevo de Morros descreve que na área 

predominam declividades medias a altas, acima de 15% e amplitudes locais de 100 a 

300 metros.  

Na área que sofrerá as interferências resultantes da Disposição de Estéril em Pilhas, seu 

transporte e sua estocagem as declividades estão divididas conforme a tabela apresentada a seguir. 

Tabela 2: Análise da Declividade 

Unidade Tipológica 
Declividade 

0 ~ 3% 9 ~ 20% 21 ~ 45% 

Erosão Alta Suscetibilidade  

(Área em ha) 
0,74 1,27 0,58 

 

Na análise das declividades encontradas na Área delimitada para a implantação do DCE, as 

declividades das encostas em área onde pode ocorrer a erosão com alta suscetibilidade, apresentam 

suas maiores variações entre 0% e 45%, tendo sua maior concentração nas declividades de 9 a 20 % 

com 1,27 hectares. 

 

Página: 939



  
 
 

 
 

 
 

  

 

Página 20 de 31 

 

PROJETO DE DIPOSIÇÃO DE ESTÉRIL EM PILHA 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 
 Mapa das Classes de Declividade. Fonte: C&S, 2019 

 

A Carta Geotécnica do Estado de São Paulo indica uma série de recomendações para adequar 

ou mitigar os fatores negativos do uso do solo e estão transcritos a seguir: 

 Reduzir e disciplinar os movimentos de terra (terraplanagens) através de desenhos 

adequados aos processos estabelecidos na metodologia do Projeto de Disposição de 

estéril, observando as condições de relevo e às leis específicas; 

 Proteger as áreas terraplanadas como bermas, acessos, praças nas frentes de 

disposição contra a erosão através de sistemas de drenagens adequados, com presença 

de dissipadores de energia ao longo das canaletas, bacias de decantação compatíveis 

à pluviosidade regional, captadas ao longo dos pontos de interferência, assim como 

filtros distribuidores para permitir um fluxo mais desconcentrado imediatamente após a 

sua execução desfavorecendo os processos erosivos; 

 Construir estruturas de retenção de sedimentação a jusante das áreas com 

movimento/exposição do solo, antes do seu aporte aos cursos d’água; 
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Deve se considerar algumas observações complementares que podem vir a mitigar em muito os 

principais atributos desta unidade e são elas: 

 Existem variações da erodibilidade dos solos de alteração das várias rochas do 

embasamento cristalino, ditadas pela própria litologia e suas estruturas, e pelas 

condicionantes climáticas, em especial a pluviosidade local. 

 Considerando que o relevo dominante nesta unidade é enérgico, as terraplanagens são 

constantes e extensivas. As recomendações estabelecidas centram-se neste aspecto e 

em outros correlatos, como o disciplinamento das águas pluviais. 

Ressaltamos que a sondagem SPT realizada na área do DCE atual, que servirá de fundação 

para a ampliação da pilha, demonstrou um solo heterogêneo, com uma quantidade de areia maior em 

relação à quantidades silte e argila, porém demonstra haver matriz e arcabouço típicos de sua natureza 

periglacial, geotecnicamente demonstra ser um solo com alto potencial erosivo, demandando da 

necessidade de técnicas de contenção, mais precisamente no que diz respeito à necessidade de 

realização de procedimentos de nivelamento, direcionamento de fluxo e contenção da erosão, os quais 

servem para promover segurança geotécnica à carga, como o que se espera com a inserção de material 

estéril. 

 

3.4.1.3 Estéril 

 

A partir da configuração geral da pilha projetada – DCE, e considerando as variantes dos 

estéreis da lavra, constituído basicamente de arenitos laterizados da formação furnas, ao longo da vida 

útil da jazida, foram implementadas uma série de análises de estabilidade geotécnica, considerando 

aspectos como o ambiente e procedência geológica desses materiais, parâmetros de resistência, 

cisalhamento e cálculo de estabilidade do projeto.  

Capeando o filito, temos os depósitos de Arenito Furnas. De toda a composição de estéreis 

da jazida, o solo e matéria orgânica serão utilizados para revegetação e reflorestamento na área do 

empreendimento, os solos inorgânicos, por sua vez, serão utilizados para sistematização e recomposição 

do relevo superficial, de forma que o material a ser efetivamente estocado no DCE – Depósito Controlado 
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de Estéril, embora alterado, tem característica bastante homogênea, com densidade na casa de 1,6 

g/cm³, conforme indicaram os testes físicos realizados. 

Problemas de estabilidade ocorrem sempre que a inclinação do talude excede aquela imposta 

pela resistência ao cisalhamento do maciço e nas condições de presença de água. Os testes e cálculos 

realizados para o DCE a ser implantado no empreendimento, coincidem com o que a prática tem indicado, 

para taludes de aterro de até 10m de altura, constituídos por solos e/ou materiais alterados, deve ser 

utilizada a inclinação de 1V:1H. 

Os escorregamentos, devidos à percolação d’água são ocorrências que se registram durante 

períodos de chuva quando há elevação do nível do lençol freático ou, apenas, por saturação das camadas 

superficiais de solo. Quando os taludes interceptam o lençol freático, a manifestação, eventual, da erosão 

interna pode contribuir para a sua instabilização, para o DCE em questão, no entanto, o risco é de 

pequena magnitude, visto que a presença de rochas metamórficas filíticas e ígneas metamorfizadas 

(metabásicas), que são menos permeáveis. Fato esse que é corroborado pela inexistência de nascentes 

nos arredores do depósito. 

O monitoramento das condições geotécnicas deverá ser realizado durante toda a vida útil do 

DCE, compreendendo a observação contínua dos seguintes itens: erosões ou ravinamentos, fendas de 

tração e recalques diferenciais. 
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4 PROJETO DA PILHA DE ESTÉRIL 

A pilha de estéril DCE está localizada a sudoeste do processo ANM de n° 820.530/1984, com 

capacidade de acumulação de estéril da ordem de 366.660 m³ o que garantirá ao projeto uma vida útil de 

5 anos, esta que será o suficiente às necessidades operacionais do empreendimento. Para a ampliação 

da pilha será necessário a supressão de vegetação exótica em uma área de 2,60 ha. Quanto aos aspectos 

relacionados à segurança, não foram identificadas restrições que possam inviabilizar a construção da 

pilha. 

A pilha de estéril DCE é uma pilha que tem altura de 45 m e um volume médio por banco de 

73.332 m³. Os fatores que afetam a estabilidade mais relevantes é o grau de confinamento, sendo este 

fator determinante para o empilhamento de estéril em meio encosta. Com relação ao tipo de fundação, e 

o material de construção da pilha, são materiais de suporte limitadas, solos moles e predominância de 

rochas fracas. As condições climáticas em função de surgência de água na região de implantação da 

pilha garantem uma estabilidade intermediária, visto que não há surgência nas proximidades da área. 

4.1 Geometria e Arranjo Geral 

A disposição do material estéril será feita em bancadas e em meio encosta, estas terão 10m de 

altura com ângulo de face de 45° e bermas de 5m. A disposição se iniciará pela cota 845, sendo esta 

nivelada até o nível superior, conservando os aspectos geométricos estabelecidos pelo projeto e assim 

sucessivamente até alcançar o nível máximo de 890m.  

As águas pluviais, serão conduzidas por canaletas condutoras de drenagem para as bacias de 

decantação, para a retenção de particulados e lama. As canaletas contornarão os limites da pilha 

recolhendo a água na saída das bermas. As águas não infiltradas serão coletadas em grandes bacias de 

decantação com instalação de filtragem natural com a instalação de 1,0 metro de rocha, seguida por 1,0 

metro de cascalho grosso e a partir daí esta água pode ser devolvida à drenagem local. 

O cume da pilha terá sua declividade voltada para os taludes, fazendo com que as águas 

pluviais, que se acumulariam em toda a sua extensão, sejam divididas e drenadas; parte pela direita e a 

outra parte pela esquerda. 
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A seguir apresentamos o arranjo geral do Depósito Controlado de Estéril. 

 
 Arranjo Geral do DCE. Fonte: C&S 

 

4.2 Acessos Provisórios e Definitivos 

Durante as atividades de disposição serão utilizados os acessos existentes, estes já fazem a 

ligação entre as frentes de lavra, o que facilitará a utilização destes para o desenvolvimento do deposito, 

não havendo, portanto, a necessidade de implantação de novos acessos. 

4.3 Sequência de Formação 

A pilha deve ser iniciada com a construção de um dique de contenção de sedimentos. Somente 

após a construção do dique de contenção de sedimentos deverão ser iniciados os serviços para a 

implantação dos drenos de fundo da pilha e a disposição de estéril. Por se tratar de uma pilha de 

disposição em meio encosta, a formação da pilha será iniciada em sua porção inferior, onde será 

construído o dique. Deverá ser feito o corte dos eucaliptos, seguida da limpeza de fundação dos diques 

de pé e da construção dos drenos de fundo. 
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Todos os materiais moles, de origem orgânica, soltos e desagregados, deverão ser removidos 

da superfície da fundação. A pilha será formada de forma ascendente através do lançamento e 

espalhamento do estéril. Após a implantação da primeira berma imediatamente acima da crista do dique 

de pé, o sistema de drenagem superficial será implantado afim de coletar as águas precipitadas sobre o 

platô da pilha. Os taludes já rebatidos deverão receber revestimento vegetal concomitantemente à subida 

do banco seguinte. 

 
 Pilha de estéril pelo método Ascendente.  

 

4.4  Tratamento da Fundação 

A área destinada a implantação do projeto é composta por monocultura de eucaliptos e a pilha 

de estéril atual do empreendimento, portanto deverá ser realizada a supressão dos eucaliptos e 

recuperação da face do deposito atual para que seja iniciado o projeto de disposição do estéril.  

Para a recuperação da face deverá ser realizado o retaludamento da mesma, com o objetivo 

de gerar maior estabilidade, para tanto deverá ser aplicado métodos de terraplenagem, visando 

compactar, redimensionar e instalar estruturas devidamente dimensionadas que auxiliem no fluxo aquoso 

superficial minimizando o risco de surgimento de feições erosivas incorrendo em processos de 

assoreamento e sedimentação em corpos aquosos superficiais. 
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4.5 Projeto Geométrico 

Para a definição dos parâmetros geométricos foram definidos de forma a assegurar os fatores 

mínimos de segurança. A seguir apresentamos os parâmetros adotados: 

 Os taludes entre bermas foram dimensionados em 45°, inclinação esta que garante os 

fatores de segurança recomendado; 

 As bermas foram projetadas com 5m de largura, esta que é suficiente para garantir a 

segurança no acesso dos equipamentos de manutenção e a implantação do sistema de 

drenagem. 

 O ângulo geral da pilha é de 34°, atendendo os fatores de segurança. 

4.6 Drenagem Interna 

O sistema de drenagem de fundo será composto por um dreno a ser posicionado no meio da 

pilha e será formado por blocos de arenito, envelopado por materiais e drenantes granulo metricamente 

dispostos. A princípio não estão previstos drenos auxiliares descarregando o seu fluxo no dreno principal. 

Recomenda-se que o dreno seja implantado em época de seca. 

A construção do sistema de drenagem de fundo será formada somente por materiais naturais.  

Ressalta-se que parte do material de formação da pilha é rochoso, sendo este aproveitado para 

a construção dos drenos. 

4.7 Drenagem Superficial 

O sistema de drenagem superficial será composto por canaletas de drenagem, estas que 

direcionarão as águas provenientes de chuva para as extremidades da pilha aonde será receptada por 

bacias de decantação. 

4.8 Análise de Estabilidade 

O material a ser depositado no DCE é constituído por arenito. Para o cálculo da estabilidade de 

talude consideramos os mesmos submetidos a recargas, primando desta forma pela segurança no 

cálculo.  
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O método utilizado para o cálculo da estabilidade de taludes foi baseado em Hoek e Bray, 

obtendo-se as cartas de estabilidade para a hipótese de rupturas circulares nos taludes em solo e rupturas 

das fendas de tração para os taludes em rocha. 

4.8.1 Ruptura do Talude Geral 

Para efeito de cálculo admitimos que o material que constituirá os taludes em solo é homogêneo, 

que a superfície circular passa pelo pé do talude; e que o fator de segurança obtido é mínimo para a 

geometria do talude e para as condições piezométricas. Admitindo também que a coesão do material que 

constitui os taludes é de 78,30kN/m³, o ângulo de atrito de 30°, o ângulo geral de 34° e a altura geral é 

de 45m e a densidade do solo será de 15,71kN/m³ 

A determinação do fator de segurança será desenvolvida em três passos, descritos a seguir: 

1° Passo 

O primeiro passo consiste na aplicação da seguinte fórmula: c/g.H.tg∅. Onde: c – Coeficiente 

de coesão; g – densidade do material e ∅ - ângulo de atrito. 

Resultado: 

         78,30 

= 0,19 

15,71(45tg30°) 

2° Passo 

O segundo passo consiste em consultar a carta de ruptura circular a interseção do valor 0,19 

com a curva correspondente à inclinação do talude. 

Resultado: 

            Tg∅ 
= 0,40 

            FS 
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3° passo 

 

O terceiro e último passo consiste em isolar o Fator de Segurança para então defini-lo.  

 

Resultado: 

            Tg30° 
= FS 

            0,40 

 

FS = 1,44 

 

Ressalta-se que o resultado obtido comprova que os parametros geometricos adotados para a 

Disposição Controlada de Estéril asseguram a estabilidade da pilha. 

4.9 Proteção Superficial 

Os taludes já rebatidos serão revestidos por gramíneas, sendo que ao final da vida útil do 

depósito este estará quase em sua totalidade revestidos por gramíneas, de forma a se interagir 

harmonicamente com o meio ambiente.  

4.10  Instrumentação de Controle 

As pilhas de estéril são estruturas geotécnicas integrantes do processo produtivo de uma mina. 

Sua função é acomodar o material estéril proveniente das frentes de lavra, sendo esta infraestrutura 

essencial para viabilização do projeto minerário, e portanto, a importância no desenvolvimento de cada 

etapa de investigação, projeto, implantação, monitoramento e operação deve ser reconhecida, e logo, 

estas diversas etapas devem ser exercidas por equipes de profissionais especializados em cada área de 

atuação.  

O monitoramento geotécnico da performance e da segurança da pilha de estéril é uma atividade 

essencial da gestão de segurança. Este monitoramento é, de forma geral, estruturado no controle dos 

deslocamentos de superfície e em profundidade, no controle da variação dos níveis, vazões e pressões 

da água represada em reservatórios e percolada através dos maciços, dos aterros, do solo natural e das 
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diversas formações geológicas no subsolo, e no controle das variações em tensões vs. deformação às 

quais estas estruturas estão submetidas ao longo do tempo. 

Para efeito de monitoramento da performance e de segurança da pilha será instalado um 

piezômetro no topo do DCE, na cota 890, sendo que a leitura deste devem ser realizada conforme a 

intensidade dos períodos chuvosos.  

4.11  Plano de Desativação 

A desativação da pilha deve ser vista como um processo sistematizado envolvendo questões de 

saúde, de segurança, sociais, ambientais, legais, de governança e recursos humanos que devem ser 

tratados desde o início da disposição até o pós fechamento do DCE de forma a deixar um legado positivo 

e duradouro para a comunidade. Resultados positivos do planejamento efetivo de fechamento significam: 

 Comprometimento mais consistente e transparente com as partes afetadas e interessadas; 

 Participação da comunidade em ações de planejamento e implantação que sustentam o 

fechamento bem-sucedido; 

 Interessados diretos apoiarão mais firmemente as decisões sobre o fechamento; 

 Facilidade no gerenciamento do planejamento do fechamento; 

 Risco minimizado de não cumprimento de regulamentações e exigências legais; 

 Redução progressiva de passivos potenciais; 

Portanto, o planejamento de fechamento é definido como o “processo que se estende durante 

todo o ciclo de vida do DCE e que, tipicamente, culmina na transferência de custódia da concessão e 

inclui a desativação e reabilitação da área do empreendimento”. O termo “fechamento” sozinho é usado, 

às vezes, para indicar o ponto em que as operações cessam, e o gerenciamento do DCE é limitado, 

basicamente, ao monitoramento. O planejamento para fechamento é a princípio conceitual e, 

progressivamente, se torna mais detalhado. 

O planejamento para fechamento do DCE está dividido em três etapas. A primeira etapa é a 

concepção de um Plano de Fechamento Conceitual, que é desenvolvido e usado durante as fases de 

planejamento e implantação do projeto, podendo se estender até a fase de operação. Sua vida útil pode 
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ser de um a dois anos. Quando bem definido e baseado no comprometimento efetivo da comunidade e 

dos interessados diretos, pode não sofrer muitas alterações.  

A segunda etapa envolve o desenvolvimento e a implantação de um plano de fechamento 

detalhado que será utilizado continuamente durante as operações do empreendimento e sua vida útil 

podendo variar de 3 a 4 anos. Nessa etapa pode haver mudança das expectativas da comunidade e de 

outros interessados diretos, mudança no plano da mina (paralização dos trabalhos de lavra e/ou aumento 

de produção) afetando a operação e a vida do empreendimento. O plano de fechamento nesta segunda 

etapa deve ser um plano de fechamento conceitual amplamente detalhado com as informações 

operacionais servindo para atualizá-lo e ajustá-lo de modo contínuo.  

A terceira etapa é a transição efetiva da operação para o fechamento do DCE, que pode se 

manifestar como um plano de desativação e pós-fechamento.  

Ressalta-se que é necessário a continuidade dos trabalhos de monitoramento da estabilidade 

do DCE mesmo após a desativação da mesma. 

Portanto, um fechamento de sucesso depende da definição, da revisão e da validação contínuas 

do plano e, no final, reflete na conquista dos objetivos estabelecidos no plano de fechamento, que foram 

alinhados com os requisitos da empresa e dos interesses diretos de forma que o risco residual para a 

empresa seja mínimo. 

Considerando o exposto acima, a recuperação da área do DCE se dará de forma gradual nas 

frentes de disposição que já se encontram finalizadas. Assim, com seu esgotamento serão revestidos por 

gramíneas. 

No final da vida útil da pilha, uma grande parte desta área já estará integrada ao meio ambiente. 

Os acessos às bancadas mais elevadas, após a exaustão da pilha, serão feitos pelas bordas do flanco 

do talude. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo exposto no presente PROJETO DE DEPOSIÇÃO DE ESTÉRIL EM PILHA conclui-se os 

parâmetros adotados para o projeto concilia a segurança da pilha, a redução dos impactos ambientais e 

condições logísticas compatíveis a viabilidade econômica do empreendimento. 

Dessa forma, o presente PROJETO DE DEPOSIÇÃO DE ESTÉRIL EM PILHA, dá o 

embasamento técnico para a MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. realizar a disposição de estéril, 

localizada entre as Coordenadas UTM SIRGAS2000 22S E: 713300 – 713600 e N: 7.330.050 – 

7.330.350, no município de Nova Campina, no estado de São Paulo, sendo que a equipe técnica 

responsável se coloca desde já a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, 

através dos contatos apresentados a seguir: 

 

 

Itapeva, 29 de maio de 2019. 

 

Equipe Técnica: 

 

 
_________________________ 

Eng. Ftal Reginaldo Chiavini 
Diretor – Desenvolvimento 

CREA/SP 5062801582 

  
_________________________ 
Eng. Minas Olga R. A. Soares 
Técnico II – Desenvolvimento 

CREA/SP: 5069705488 
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Anexo II: Plano de Fogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página: 952



Página: 953



Página: 954



Página: 955



 

Página: 956



  

 

 

  

 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: Mapa dos Trabalhos de Pesquisa Geológica - Final 
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Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Contato Geológico
Contato Indefinido
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Corpos de Minério com Potencial de Lavra
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Dique Básico - Formação Serra Geral
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Quartzito - Faixa Itaiacoca - Itapeva (Unidade C)

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1: 3.500

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta dos Trabalhos de Pesquisa - 
Final - 27.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta dos Trabalhos de Pesquisa Google Earth / Levantamento Drone / Relatório Final de 
Pesquisa Aprovado ANM

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Reserva Medida (t): 12.180.000,00
Reseva Indicada (t): 13.600.000,00

Reservas de Filito
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Anexo IV: Mapa das Áreas de Influência (AII - Área de Influência Indireta e AID - Área de Influência 
Direta) 
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REQUERENTE:
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PROJETO: ART:
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1:20.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Áreas de Influência DNPM Sigmine / Google Earth Pro / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.9 - AID e AII.A1 - Final - 08.04.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Abril / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Mapa das Área de Influência

LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) -  108,9 ha
Área de Infuência Direta - 3.719,00 ha
Área de Influência Indireta - 33.015,38 ha
Divisa dos Municípios
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Anexo V: Mapa das Áreas de Influência (ADA - Área Diretamente Afetada) 
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Área de Influência Direta - 3.719,00 ha
Área de Influência Indireta
Divisa dos Municípios

LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Área Diretamente Afetada - 12,33 ha

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa da Área Diretamente Afetada (ADA) DNPM Sigmine / Google Earth Pro / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.9 - ADA - A2 - Final - 08.04.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Abril / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________
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Anexo VI: Pontos de Levantamento de Ar e Ruídos 
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha

!( Pontos de Levantamento
Área Diretamente Afetada - 12,33 ha

Pontos
Ar Ruído E N

P1 x x 713693,2604 7331013,26
P2 x 714217,4023 7330772,293
P3 x 713538,5724 7330581,279
P4 x 713786,9608 7330612,864
P5 x 713486,0099 7330321,946
P6 x 714139,8275 7330444,752
P7 x x 713664,0931 7330401,904
P8 x x 713281,0311 7330270,856

Monitoramento Coordenadas UTM
SIRGAS2000 22S

Detalhamento do monitoramento

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:14.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Pontos de medição de ar e ruídos Projeto C&S / SiCAR / Google Earth Pro / IBGE 2016
Avaliação da qualidade do ar, ruídos e vibrações 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.1 - Pontos de levantamento ar e ruídos - Final - 23.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Julho / 2018
Marlon Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________
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Anexo VII: Resultados Hi-vol e Certificados de Calibração 
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F-001

01

01/01

Cidade:

Ponto nº:

Descrição/Código:

EQUAÇÕES UTILIZADAS

5

1,33

75

Nova Campina, 26 março de 2019

Técnico Responsável - CFT 2615154702

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

VERIFICAÇÃO DA VAZÃO

LD - Filtro Limpo

VAZÃO (m
3
/min)

POSIÇÃO DO VARIVOLT
A vazão deve ser de  1,1 a 1,7 m³/min. (Conforme NBR 9547/97)

DADOS DO FORMULÁRIO

Extração e Beneficiamento de Minério

Data de Calibração:

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 001/2019

Josué Alves dos SantosExecutor:

Cliente:

Formulário:

Revisão:

Paginação:

Mineração Longa Vida

DADOS DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

26/03/2019

Calibrador Padrão de Vazão / CPVEQ-129

Coeficiente linear (b1):

Atividade:

N° do certificado: RECPV 002/19

01 (Silicate)

EQUIPAMENTO PADRÃO

Local:

0,9999-0,1572

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

Descrição: Calibração de Amostrador de Grande Volume

"Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente ao equipamento especificado. A reprodução do mesmo 

só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades técnicas do cliente ou em 

cumprimento às exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades."

R² 0,944

Josué Alves dos Santos

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Data da calibração:

Vencimento da calibração:

Correlação (R2)

1,337a2

1,373

4,2

2,829

7

4,124

5

11,8

Temperatura ambiente (°C):

(m³/min)

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

(cmH2O)

24,0

0,350b2

Regressão Linear (z = a2x + b2, na qual z=Ldc e x=Qp)

1,954

Placa

1,549

3,276

0,958

5,2

8,8

1,468 2,2975,8

18

1,538

10 18,7

4,422

4,672

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

6,4

2,6

2,175

1,101

691Pressão atmosférica (mmHg):

07/03/2019

3,118Coeficiente angular (a1): 07/03/2019

21,513

Ld

2,413

25,0

LdcYDhc Qp

 760273T

298PDhc
Y

amb

atm

.

..




 760273T

298PLd
Ldc

amb

atm

.

..




 
1a

1bY
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F004

01

01/01

Descrição:

Cliente:

Atividade: Cidade:

Local: Ponto n°:

Mês / Ano: Período:

Código do Equipamento:

UNIDADE

-

dd/mm/aa

dd/mm/aa

hh:mm

hh:mm

°C

mmHg

-

g

g

g

-

-

m³/min

min

m³

mg/m³

mg/m³

DADOS DO FORMULÁRIO

Formulário:

Revisão:

Paginação:

RESULTADOS DO ENSAIO

Extração e Beneficiamento de Minério

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

01 (Silicate)

26/03/2019 a 28/03/2019

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Certificado de Calibração:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Determinação de Partículas Totais em Suspensão

28/03/2019Número 26/03/2019 27/03/2019

RESULTADOS DA AMOSTRAGEM

DADOS DA AMOSTRAGEM

APSEQ-145 (Modelo APS-01 127V)

26/03/2019

Mineração Longa Vida

001/2019 Data da calibração:

março/2019

2069

1443

23,6

703

5,65

21,6

2 3

21,1

701

Vazão (CPTP) 
1

0,1120

LD médio

Volume amostrado (CPTP)

1,456

LD corrigido

0,1325

5,89

2,331 2,296

2103

1,482

Tempo 1440 1445

Massa coletada

Concentração (CPTP)

2,6402

2,7522 2,7263

2,6345

0,0918

80

240

2133

62

Código do Filtro

Massa final

Massa Inicial

2,7837

1

27/03/2019

26/03/2019 27/03/2019

12:12

53

Horário Inicial 11:33

11:5511:33

11:50

Horário Final

28/03/2019

12:15

Data do Início

Data do Final

Temperatura média

698

2,6512

Pressão Atmosférica Média

28/03/2019

29/03/2019

2,267

5,49

1,434

44

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Técnico Responsável - CFT 2615154702

Josué Alves dos Santos

Nova Campina, 17 de maio de 2019

2 Estabelecido pela Resolução CONAMA N.º 3 de 28/06/90

80

Padrão Primário 24 h 2 (CPTP)

OBSERVAÇÕES

1
 CPTP: Condições Padrão de Temperatura e Pressão (25 ºC e 760 mmHg)

240

80Padrão Primário anual 
2
 (CPTP)

240

mg/m³

Padrão Primário 24 h 2 (CPTP)

Padrão Primário anual 
2
 (CPTP)

g/m³m
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F-001

01

01/01

Cidade:

Ponto nº:

Descrição/Código:

EQUAÇÕES UTILIZADAS

5

1,33

75

Nova Campina, 26 março de 2019

Técnico Responsável - CFT 2615154702

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

VERIFICAÇÃO DA VAZÃO

LD - Filtro Limpo

VAZÃO (m
3
/min)

POSIÇÃO DO VARIVOLT
A vazão deve ser de  1,1 a 1,7 m³/min. (Conforme NBR 9547/97)

DADOS DO FORMULÁRIO

Extração e Beneficiamento de Minério

Data de Calibração:

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 001/2019

Josué Alves dos SantosExecutor:

Cliente:

Formulário:

Revisão:

Paginação:

Mineração Longa Vida

DADOS DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

26/03/2019

Calibrador Padrão de Vazão / CPVEQ-129

Coeficiente linear (b1):

Atividade:

N° do certificado: RECPV 002/19

1 (Silicate)

EQUIPAMENTO PADRÃO

Local:

0,9999-0,1572

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

Descrição: Calibração de Amostrador de Grande Volume

"Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente ao equipamento especificado. A reprodução do mesmo 

só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades técnicas do cliente ou em 

cumprimento às exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades."

R² 0,944

Josué Alves dos Santos

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Data da calibração:

Vencimento da calibração:

Correlação (R2)

1,337a2

1,373

4,2

2,829

7

4,124

5

11,8

Temperatura ambiente (°C):

(m³/min)

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

(cmH2O)

24,0

0,350b2

Regressão Linear (z = a2x + b2, na qual z=Ldc e x=Qp)

1,954

Placa

1,549

3,276

0,958

5,2

8,8

1,468 2,2975,8

18

1,538

10 18,7

4,422

4,672

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

6,4

2,6

2,175

1,101

691Pressão atmosférica (mmHg):

07/03/2019

3,118Coeficiente angular (a1): 07/03/2019

21,513

Ld

2,413

25,0

LdcYDhc Qp

 760273T

298PDhc
Y

amb

atm

.

..




 760273T

298PLd
Ldc

amb

atm

.

..




 
1a

1bY
pQ
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F-001

01

01/01

Cidade:

Ponto nº:

Descrição/Código:

EQUAÇÕES UTILIZADAS

4,6

1,28

75

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

5,9

2,7

2,120

1,159

688Pressão atmosférica (mmHg):

07/03/2019

3,118Coeficiente angular (a1): 07/03/2019

20,413

Ld

2,303

27,0

LdcYDhc Qp

0,408b2

Regressão Linear (z = a2x + b2, na qual z=Ldc e x=Qp)

1,943

Placa

1,502

3,458

0,927

5,0

8,3

1,424 2,2445,6

18

1,558

10 18,8

4,283

4,528

Descrição: Calibração de Amostrador de Grande Volume

"Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente ao equipamento especificado. A reprodução do mesmo 

só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades técnicas do cliente ou em 

cumprimento às exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades."

R² 0,983

Josué Alves dos Santos

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Data da calibração:

Vencimento da calibração:

Correlação (R2)

1,274a2

1,369

4,2

2,732

7

4,112

5

13,3

Temperatura ambiente (°C):

(m³/min)

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

(cmH2O)

22,8

Calibrador Padrão de Vazão / CPVEQ-129

Coeficiente linear (b1):

Atividade:

N° do certificado: RECPV 002/19

07 (Adm Longa Vida)

EQUIPAMENTO PADRÃO

Local:

0,9999-0,1572

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

Nova Campina, 01 de abril de 2019

Técnico Responsável - CFT 2615154702

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

VERIFICAÇÃO DA VAZÃO

LD - Filtro Limpo

VAZÃO (m
3
/min)

POSIÇÃO DO VARIVOLT
A vazão deve ser de  1,1 a 1,7 m³/min. (Conforme NBR 9547/97)

DADOS DO FORMULÁRIO

Extração e Beneficiamento de Minério

Data de Calibração:

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 002/2019

Josué Alves dos SantosExecutor:

Cliente:

Formulário:

Revisão:

Paginação:

Mineração Longa Vida

DADOS DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

01/04/2019
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Y
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F004

01

01/01

Descrição:

Cliente:

Atividade: Cidade:

Local: Ponto n°:

Mês / Ano: Período:

Código do Equipamento:

UNIDADE

-

dd/mm/aa

dd/mm/aa

hh:mm

hh:mm

°C

mmHg

-

g

g

g

-

-

m³/min

min

m³

mg/m³

mg/m³

03/04/2019 04/04/2019

11:45

71

05/04/2019

06/04/2019

Horário Inicial 11:05

11:2011:05

11:20

Horário Final

05/04/2019

11:45

04/04/2019

Data do Início

Data do Final

Massa coletada

Concentração (CPTP)

2,6522

2,7923 2,7246

2,6444

0,0802

80

240

2023

37

Código do Filtro

Massa final

Massa Inicial

2 Estabelecido pela Resolução CONAMA N.º 3 de 28/06/90

Vazão (CPTP) 
1

0,1401

LD médio

Volume amostrado (CPTP)

1,374

LD corrigido

0,0752

5,23

2,198 2,159 2,205

1979

80

5,31

6 7

25,0Temperatura média

2,7169

697

5

2,6417

Pressão Atmosférica Média

Padrão Primário 24 h 2 (CPTP)

OBSERVAÇÕES

1
 CPTP: Condições Padrão de Temperatura e Pressão (25 ºC e 760 mmHg)

Tempo 1440

39

1440

240

80Padrão Primário anual 
2
 (CPTP)

696

240

2031

1440

1,4111,405

Número 03/04/2019 04/04/2019

RESULTADOS DA AMOSTRAGEM

DADOS DA AMOSTRAGEM

APSEQ-145 (Modelo APS-01 127V)

01/04/2019002/2019 Data da calibração:

Extração e Beneficiamento de Minério

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

07 (Adm Longa Vida)

03/04/2019 a 05/04/2019

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Certificado de Calibração:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Determinação de Partículas Totais em Suspensão

Mineração Longa Vida

abril/2019

Josué Alves dos Santos

Técnico Responsável - CFT 2615154702

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Nova Campina, 17 de maio de 2019

DADOS DO FORMULÁRIO

Formulário:

Revisão:

Paginação:

RESULTADOS DO ENSAIO

05/04/2019

23,2

696

5,08

24,1

g/m³m

Página: 970



F-001

01

01/01

Cidade:

Ponto nº:

Descrição/Código:

EQUAÇÕES UTILIZADAS

4,6

1,28

75

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

5,9

2,7

2,120

1,159

688Pressão atmosférica (mmHg):

07/03/2019

3,118Coeficiente angular (a1): 07/03/2019

20,413

Ld

2,303

27,0

LdcYDhc Qp

0,408b2

Regressão Linear (z = a2x + b2, na qual z=Ldc e x=Qp)

1,943

Placa

1,502

3,458

0,927

5,0

8,3

1,424 2,2445,6

18

1,558

10 18,8

4,283

4,528

Descrição: Calibração de Amostrador de Grande Volume

"Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente ao equipamento especificado. A reprodução do mesmo 

só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades técnicas do cliente ou em 

cumprimento às exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades."

R² 0,983

Josué Alves dos Santos

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Data da calibração:

Vencimento da calibração:

Correlação (R2)

1,274a2

1,369

4,2

2,732

7

4,112

5

13,3

Temperatura ambiente (°C):

(m³/min)

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

(cmH2O)

22,8

Calibrador Padrão de Vazão / CPVEQ-129

Coeficiente linear (b1):

Atividade:

N° do certificado: RECPV 002/19

2 (Adm Longa Vida)

EQUIPAMENTO PADRÃO

Local:

0,9999-0,1572

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

Nova Campina, 01 de abril de 2019

Técnico Responsável - CFT 2615154702

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

VERIFICAÇÃO DA VAZÃO

LD - Filtro Limpo

VAZÃO (m
3
/min)

POSIÇÃO DO VARIVOLT
A vazão deve ser de  1,1 a 1,7 m³/min. (Conforme NBR 9547/97)

DADOS DO FORMULÁRIO

Extração e Beneficiamento de Minério

Data de Calibração:

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 002/2019

Josué Alves dos SantosExecutor:

Cliente:

Formulário:

Revisão:

Paginação:

Mineração Longa Vida

DADOS DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

01/04/2019

 760273T

298PDhc
Y

amb

atm

.

..




 760273T

298PLd
Ldc

amb

atm

.

..




 
1a

1bY
pQ
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F-001

01

01/01

Cidade:

Ponto nº:

Descrição/Código:

EQUAÇÕES UTILIZADAS

4,2

1,31

75

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

5,9

2,6

2,114

1,196

691Pressão atmosférica (mmHg):

07/03/2019

3,118Coeficiente angular (a1): 07/03/2019

20,713

Ld

2,344

18,0

LdcYDhc Qp

-0,069b2

Regressão Linear (z = a2x + b2, na qual z=Ldc e x=Qp)

1,526

Placa

1,502

3,572

0,953

4,8

8,5

1,458 2,2215,3

18

1,556

10 17,7

4,390

4,526

Descrição: Calibração de Amostrador de Grande Volume

"Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente ao equipamento especificado. A reprodução do mesmo 

só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades técnicas do cliente ou em 

cumprimento às exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades."

R² 0,826

Josué Alves dos Santos

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Data da calibração:

Vencimento da calibração:

Correlação (R2)

1,564a2

1,352

2,5

2,813

7

4,060

5

13,7

Temperatura ambiente (°C):

(m³/min)

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

(cmH2O)

22,0

Calibrador Padrão de Vazão / CPVEQ-129

Coeficiente linear (b1):

Atividade:

N° do certificado: RECPV 002/19

08 (SABESP)

EQUIPAMENTO PADRÃO

Local:

0,9999-0,1572

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

Nova Campina, 10 de abril de 2019

Técnico Responsável - CFT 2615154702

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

VERIFICAÇÃO DA VAZÃO

LD - Filtro Limpo

VAZÃO (m
3
/min)

POSIÇÃO DO VARIVOLT
A vazão deve ser de  1,1 a 1,7 m³/min. (Conforme NBR 9547/97)

DADOS DO FORMULÁRIO

Extração e Beneficiamento de Minério

Data de Calibração:

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 003/2019

Josué Alves dos SantosExecutor:

Cliente:

Formulário:

Revisão:

Paginação:

Mineração Longa Vida

DADOS DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10/04/2019

 760273T

298PDhc
Y

amb

atm

.

..




 760273T

298PLd
Ldc

amb

atm

.

..




 
1a

1bY
pQ
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F004

01

01/01

Descrição:

Cliente:

Atividade: Cidade:

Local: Ponto n°:

Mês / Ano: Período:

Código do Equipamento:

UNIDADE

-

dd/mm/aa

dd/mm/aa

hh:mm

hh:mm

°C

mmHg

-

g

g

g

-

-

m³/min

min

m³

mg/m³

mg/m³

10/04/2019 11/04/2019

10:02

30

12/04/2019

13/04/2019

Horário Inicial 9:15

09:459:15

09:45

Horário Final

12/04/2019

10:02

11/04/2019

Data do Início

Data do Final

Massa coletada

Concentração (CPTP)

2,6332

2,6954 2,7427

2,6515

0,0912

80

240

2123

19

Código do Filtro

Massa final

Massa Inicial

2 Estabelecido pela Resolução CONAMA N.º 3 de 28/06/90

Vazão (CPTP) 
1

0,0622

LD médio

Volume amostrado (CPTP)

1,431

LD corrigido

0,0411

5,33

2,237 2,169 2,171

2061

80

5,06

9 10

21,2Temperatura média

2,7022

700

8

2,6611

Pressão Atmosférica Média

Padrão Primário 24 h 2 (CPTP)

OBSERVAÇÕES

1
 CPTP: Condições Padrão de Temperatura e Pressão (25 ºC e 760 mmHg)

Tempo 1440

45

1440

240

80Padrão Primário anual 
2
 (CPTP)

699

240

2041

1425

1,4321,474

Número 10/04/2019 11/04/2019

RESULTADOS DA AMOSTRAGEM

DADOS DA AMOSTRAGEM

APSEQ-145 (Modelo APS-01 127V)

10/04/2019003/2019 Data da calibração:

Extração e Beneficiamento de Minério

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

08 (SABESP)

10/04/2019 a 12/04/2019

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Certificado de Calibração:

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Determinação de Partículas Totais em Suspensão

Mineração Longa Vida

abril/2019

Josué Alves dos Santos

Técnico Responsável - CFT 2615154702

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Nova Campina, 17 de maio de 2019

DADOS DO FORMULÁRIO

Formulário:

Revisão:

Paginação:

RESULTADOS DO ENSAIO

12/04/2019

19,2

699

5,03

20,1

g/m³m
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F-001

01

01/01

Cidade:

Ponto nº:

Descrição/Código:

EQUAÇÕES UTILIZADAS

4,2

1,31

75

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

5,9

2,6

2,114

1,196

691Pressão atmosférica (mmHg):

07/03/2019

3,118Coeficiente angular (a1): 07/03/2019

20,713

Ld

2,344

18,0

LdcYDhc Qp

-0,069b2

Regressão Linear (z = a2x + b2, na qual z=Ldc e x=Qp)

1,526

Placa

1,502

3,572

0,953

4,8

8,5

1,458 2,2215,3

18

1,556

10 17,7

4,390

4,526

Descrição: Calibração de Amostrador de Grande Volume

"Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente ao equipamento especificado. A reprodução do mesmo 

só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades técnicas do cliente ou em 

cumprimento às exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades."

R² 0,826

Josué Alves dos Santos

Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente Ltda.

Data da calibração:

Vencimento da calibração:

Correlação (R2)

1,564a2

1,352

2,5

2,813

7

4,060

5

13,7

Temperatura ambiente (°C):

(m³/min)

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

(cmH2O)

22,0

Calibrador Padrão de Vazão / CPVEQ-129

Coeficiente linear (b1):

Atividade:

N° do certificado: RECPV 002/19

3 (SABESP)

EQUIPAMENTO PADRÃO

Local:

0,9999-0,1572

Sítio Olho D'Água / Bairro do Alegre

Nova Campina / SP

Nova Campina, 10 de abril de 2019

Técnico Responsável - CFT 2615154702

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

VERIFICAÇÃO DA VAZÃO

LD - Filtro Limpo

VAZÃO (m
3
/min)

POSIÇÃO DO VARIVOLT
A vazão deve ser de  1,1 a 1,7 m³/min. (Conforme NBR 9547/97)

DADOS DO FORMULÁRIO

Extração e Beneficiamento de Minério

Data de Calibração:

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 003/2019

Josué Alves dos SantosExecutor:

Cliente:

Formulário:

Revisão:

Paginação:

Mineração Longa Vida

DADOS DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

10/04/2019

 760273T

298PDhc
Y

amb

atm

.

..




 760273T
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Ldc

amb

atm

.

..
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII: Mapa do Patrimônio Espeleológico e Paleontológico 
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Área Diretamente Afetada - 31,96 ha
Caminhamento - 6,39 km
Pontos de Caracterização

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.1 - Mapa de Prospecção Espeleológica e Paleontológica - A2 - Final - 09.04.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Abril / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Prospecção Espeleológica e Paleontológica DNPM Sigmine / Google Earth Pro / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Página: 976

ATLAS
Máquina de escrever
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX: Geologia e Recursos Minerais 
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Áre a Dire tam e nte  Afe atada (ADA) - 12,33 ha
Áre a d e  Influênc ia Dire ta (AID) - 3.719 ha
Lim ite s d os Municíp ios

Geologia
Ab ap ã (N P3ab)
Corp o se m  d e nom inação, Com p le xo Três Córre gos (N P3p γ2It)

Furnas (D1f)
Granito Cam p ina d o V e ad o (N P3p γ3Acv)
Granito Santa Bland ina (N P3p γ3Ab l)
Itaiacoca, unid ad e  carb onática (N P3ic)
Itaiacoca, unid ad e  te rríge na (N P3it)
Itararé (C2P1i)

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:30.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Técnico e m  Mine ração
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro d o Ale gre / N ova Cam p ina SP

Mine ração Longa V id a Ltda - EPP

Mapa Ge ológico Re gional IBGE 2016 / CPRM (2006) / Projeto C&S
Estud o d e  Im pacto Am b ie ntal 28027230180430100

Mine ração Longa V id a Ltda - EPP
CN PJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z :\C009 - Mine ração Longa V id a\4. Me io Am b ie nte \1. CETESB\2. Proc e ssos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.38 - Mapa Ge ológico Re gional.A2 - Pre lim inar - 09.04.19

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Abril / 2019
Josué Alves d o Santos
CREA 5069717140-SP

__________________________________________________________________
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ATLAS
Máquina de escrever
p/p



  

 

 

  

 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X: Perfilagem do Material a Partir dos Poços de Inspeção – PI 
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI: Resultados da Análise Granulométrica 
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII: Resultados Obtidos a Partir dos Ensaios SPT 
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII: Mapa Geotécnico 
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LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Área de Influência Direta - 3.719 ha
Área Diretamente Afetada - 12,33 ha
Limites da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha

Pedologia
Argilossolo Vermelho-Amarelo
Latossolo Vermelho

Classes de Declividade
Classe A1 - Até 5%
Classe B1 - 5% a 10%
Classe B2 - 10% a 20%
Classe B3 - 20% a 50%
Classe B4 - 50% a 85 %
Classe B5 - Acima 85%

712150
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712800

712800
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713450
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714100

714750

714750

715400

715400
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990

0
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990

0

733
055

0

733
055

0

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
Indicada

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Técnico em Mineração
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P138.18.38 - Mapa Geotécnico - Final - 31.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Josué Alves do Santos
CREA 5069717140-SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa Geotécnico CPRM / Levantamento Drone / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 28027230180430100
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

0 1.000 2.000500
m

E S C A L A  1 : 3 5 . 0 0 0

E S C A L A  1 : 1 0 . 0 0 0

0 200 400100
m
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV: Mapa das Bacias Hidrográficas 
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LEGENDA
ADA - Área Diretamente Afetada - 12,33 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Bacia do Rio Taquari-Mirim
Sub Bacia do Córrego do Alegre
Hidrografia

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:75.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.28 - Bacias Hidrográficas - Final - 13.06.19.pdf

UTM: SIRGAS 2000 - 22S Junho / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488-SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda.

Bacias Hidrográficas IBGE 2016 / DataGEO / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 28027230180430100
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP
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LEGENDA
ADA - Área Diretamente Afetada - 12,33 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Bacia do Rio Taquari-Mirim
Sub Bacia do Córrego do Alegre
Hidrografia 0 350 700175

m

E s c a l a  1  :  1 5 . 0 0 0

Córrego do Alegre

D e t a l h e  d a  S u b  B a c i a  -  C ó r r e g o  d o  A l e g r e

Página: 996

Marlon
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV: Resultados da Análises Limnológicas 
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 18698.2019.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 1153.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com  Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO- MONTANTE E JUSANTE PONTO 01
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp
Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 16/05/2019 11:20:00 Data de Recebimento: 16/05/2019
Responsável pela Amostragem Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357 Art

15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Demanda Química de Oxigênio <50,00 mg/L - mg/L 50,00 16/05/2019
PH 6,76 VMR - 6,0 a 9,0 2,00 16/05/2019

Temperatura 21,00 °C - °C - 16/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________
Cloro Residual Livre <0,10 mg/L Cl₂ <0,01 mg/L 0,10 16/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Resíduos Sólidos Objetáveis Virtualmente ausente - Virtualmente ausente P/A - 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Bário <0,10 mg/L <0,7 mg/L 0,10 20/05/2019
Cloreto 13,76 mg/L <250 mg/L 1,00 23/05/2019

Condutividade 133,80 µS/cm N.A µS/cm 1,00 23/05/2019
Fluoreto 0,56 mg/L <1,4 mg/L 0,10 23/05/2019

Manganês <0,10 mg/L <0,1 mg/L 0,10 20/05/2019
Nitrogênio Amoniacal <0,10 mg/L <0,5 mg/L 0,10 23/05/2019

Nitrogênio Nitrito <0,02 mg/L <1,0 mg/L 0,02 17/05/2019
Sólidos Suspensos Totais 38 mg/L N.A mg/L 30 18/05/2019

Sulfato 5,00 mg/L <250 mg/L SO4 4,00 23/05/2019
Zinco <0,05 mg/L <0,18 mg/L 0,05 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Escherichia coli 5,10 NMP/100mL Vide Legislação NMP/100mL 1,10 17/05/2019

Turbidez 4,50 NTU <100,0 NTU 0,10 17/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzeno <1,00 µg/L <0,005 mg/L 1,00 27/05/2019
Etilbenzeno <0,84 µg/L <90,0 µg/L 0,84 27/05/2019

Tolueno <0,10 µg/L <20,0 µg/L 0,10 27/05/2019
Xilenos (o + m + p) <3,55 µg/L <300 µg/L 3,55 27/05/2019

Software Ultra Lims - Versão:FORBIO 24 Rev. 05 Jan/19 - Amostra: 18698.2019  Data Emissão:30/05/2019 - Página:1/3

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 18698.2019.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 1153.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com  Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO- MONTANTE E JUSANTE PONTO 01
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp
Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 16/05/2019 11:20:00 Data de Recebimento: 16/05/2019
Responsável pela Amostragem Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357 Art

15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Demanda Química de Oxigênio <50,00 mg/L - mg/L 50,00 16/05/2019
PH 6,76 VMR - 6,0 a 9,0 2,00 16/05/2019

Temperatura 21,00 °C - °C - 16/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________
Cloro Residual Livre <0,10 mg/L Cl₂ <0,01 mg/L 0,10 16/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Resíduos Sólidos Objetáveis Virtualmente ausente - Virtualmente ausente P/A - 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Bário <0,10 mg/L <0,7 mg/L 0,10 20/05/2019
Cloreto 13,76 mg/L <250 mg/L 1,00 23/05/2019

Condutividade 133,80 µS/cm N.A µS/cm 1,00 23/05/2019
Fluoreto 0,56 mg/L <1,4 mg/L 0,10 23/05/2019

Manganês <0,10 mg/L <0,1 mg/L 0,10 20/05/2019
Nitrogênio Amoniacal <0,10 mg/L <0,5 mg/L 0,10 23/05/2019

Nitrogênio Nitrito <0,02 mg/L <1,0 mg/L 0,02 17/05/2019
Sólidos Suspensos Totais 38 mg/L N.A mg/L 30 18/05/2019

Sulfato 5,00 mg/L <250 mg/L SO4 4,00 23/05/2019
Zinco <0,05 mg/L <0,18 mg/L 0,05 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Escherichia coli 5,10 NMP/100mL Vide Legislação NMP/100mL 1,10 17/05/2019

Turbidez 4,50 NTU <100,0 NTU 0,10 17/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzeno <1,00 µg/L <0,005 mg/L 1,00 27/05/2019
Etilbenzeno <0,84 µg/L <90,0 µg/L 0,84 27/05/2019

Tolueno <0,10 µg/L <20,0 µg/L 0,10 27/05/2019
Xilenos (o + m + p) <3,55 µg/L <300 µg/L 3,55 27/05/2019
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Relatório N.:18698.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Referências Metodológicas

Parâmetros Metodologia
Nitrogênio Nitrito ABNT NBR 12619 Ago/92

Cloro Residual Livre ITBIO10 Rev04
Nitrogênio Amoniacal ITBIO17 Rev04

Turbidez SMWW 2130 B
Condutividade SMWW 2510 B

Sólidos Suspensos Totais SMWW 2540 D
Resíduos Sólidos Objetáveis SMWW 2540 F

Temperatura SMWW 2550 A e B
Manganês, Zinco SMWW 3111 B

Bário SMWW 3111 D
Cloreto SMWW 4500 Cl-B
Fluoreto SMWW 4500 F-D

PH SMWW 4500 H+
Sulfato SMWW 4500 SO42- E

Demanda Química de Oxigênio SMWW 5220 D
Escherichia coli SMWW 9221 F

Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xilenos (o + m + p) USEPA 8260 B

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
2 de Água Doce estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 357 artigo 15 de 17 de março de 2005.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 357 Art 15
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Instrução de Trabalho do Biolacqua
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, °C - Graus Celsius, P/A - Presença ou Ausência, µS/cm - Microsiemens por Centímetro, mg/L SO4 -
Miligramas por litro de sulfatos, NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez, µg/L -
Micrograma por Litro,

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável
03. Informações importantes:

Ensaio(s) de PH,Temperatura,Cloro Residual Livre, executado(s) in loco

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
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Relatório N.:18698.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Referências Metodológicas

Parâmetros Metodologia
Nitrogênio Nitrito ABNT NBR 12619 Ago/92

Cloro Residual Livre ITBIO10 Rev04
Nitrogênio Amoniacal ITBIO17 Rev04

Turbidez SMWW 2130 B
Condutividade SMWW 2510 B

Sólidos Suspensos Totais SMWW 2540 D
Resíduos Sólidos Objetáveis SMWW 2540 F

Temperatura SMWW 2550 A e B
Manganês, Zinco SMWW 3111 B

Bário SMWW 3111 D
Cloreto SMWW 4500 Cl-B
Fluoreto SMWW 4500 F-D

PH SMWW 4500 H+
Sulfato SMWW 4500 SO42- E

Demanda Química de Oxigênio SMWW 5220 D
Escherichia coli SMWW 9221 F

Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xilenos (o + m + p) USEPA 8260 B

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
2 de Água Doce estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 357 artigo 15 de 17 de março de 2005.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 357 Art 15
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Instrução de Trabalho do Biolacqua
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, °C - Graus Celsius, P/A - Presença ou Ausência, µS/cm - Microsiemens por Centímetro, mg/L SO4 -
Miligramas por litro de sulfatos, NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez, µg/L -
Micrograma por Litro,

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável
03. Informações importantes:

Ensaio(s) de PH,Temperatura,Cloro Residual Livre, executado(s) in loco

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
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Relatório N.:18698.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
30/05/2019 13:47:18

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808
30/05/2019 13:47:18

ICP-Brasil - 191204171004Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502592680201900000
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Relatório N.:18698.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
30/05/2019 13:47:18

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808
30/05/2019 13:47:18

ICP-Brasil - 191204171004Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502592680201900000
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 18698.2019.B- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 1153.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com  Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO- MONTANTE E JUSANTE PONTO 01
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp
Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 16/05/2019 11:20:00 Data de Recebimento: 16/05/2019
Responsável pela Amostragem Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357

Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

2,4,5-T <1,000 µg/L <2,0 µg/L 1,000 27/05/2019
2,4,5-TP (Silvex) <5,000 µg/L <10,0 µg/L 5,000 27/05/2019

2,4-D <1,000 µg/L <4,0 µg/L 1,000 27/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Demanda Biológica de Oxigênio 5,
20°C <2,90 mg/L <5,0 mg/L 2,90 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Acrilamida <0,50 µg/L <0,5 µg/L 0,50 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Densidade de Cianobactérias 30.000,0 células/mL <50000 células/mL 1,0 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Carbaril <0,020 µg/L <0,02 µg/L 0,020 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
2,4,6-Triclorofenol <0,0050 µg/L <0,01 mg/L 0,0050 27/05/2019
2,4-Diclorofenol <0,1000 µg/L <0,3 µg/L 0,1000 27/05/2019

2-Clorofenol <0,1000 µg/L <0,1 µg/L 0,1000 27/05/2019
Pentaclorofenol <5,0000 µg/L <0,009 mg/L 5,0000 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Glifosato <20,0 µg/L <65,0 µg/L 20,0 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Oxigênio Dissolvido <0,1 mg/L <5,0 mg/L 0,1 16/05/2019

Surfactantes/Substâncias
Tensoativas <0,10 mg MBAS/L <0,5 mg MBAS/L 0,10 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________

Corantes de Fontes Antrópicas Virtualmente
ausente P/A Virtualmente

ausente P/A - 20/05/2019

Materiais Flutuantes Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 16/05/2019
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 18698.2019.B- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 1153.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com  Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO- MONTANTE E JUSANTE PONTO 01
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp
Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 16/05/2019 11:20:00 Data de Recebimento: 16/05/2019
Responsável pela Amostragem Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357

Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

2,4,5-T <1,000 µg/L <2,0 µg/L 1,000 27/05/2019
2,4,5-TP (Silvex) <5,000 µg/L <10,0 µg/L 5,000 27/05/2019

2,4-D <1,000 µg/L <4,0 µg/L 1,000 27/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Demanda Biológica de Oxigênio 5,
20°C <2,90 mg/L <5,0 mg/L 2,90 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Acrilamida <0,50 µg/L <0,5 µg/L 0,50 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Densidade de Cianobactérias 30.000,0 células/mL <50000 células/mL 1,0 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Carbaril <0,020 µg/L <0,02 µg/L 0,020 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
2,4,6-Triclorofenol <0,0050 µg/L <0,01 mg/L 0,0050 27/05/2019
2,4-Diclorofenol <0,1000 µg/L <0,3 µg/L 0,1000 27/05/2019

2-Clorofenol <0,1000 µg/L <0,1 µg/L 0,1000 27/05/2019
Pentaclorofenol <5,0000 µg/L <0,009 mg/L 5,0000 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Glifosato <20,0 µg/L <65,0 µg/L 20,0 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Oxigênio Dissolvido <0,1 mg/L <5,0 mg/L 0,1 16/05/2019

Surfactantes/Substâncias
Tensoativas <0,10 mg MBAS/L <0,5 mg MBAS/L 0,10 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________

Corantes de Fontes Antrópicas Virtualmente
ausente P/A Virtualmente

ausente P/A - 20/05/2019

Materiais Flutuantes Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 16/05/2019
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Relatório N.:18698.2019.B- V.0

Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357
Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Óleos e Graxas Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 16/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Alumínio Dissolvido <0,0044 mg/L <0,1 mg/L 0,0044 20/05/2019

Antimônio <0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,005 20/05/2019
Arsênio <0,0025 mg/L <0,01 mg/L 0,0025 20/05/2019
Berílio <0,00010 mg/L <0,04 mg/L 0,00010 20/05/2019
Boro <0,050 mg/L <0,5 mg/L 0,050 20/05/2019

Cádmio <0,001 mg/L <0,001 mg/L 0,001 20/05/2019
Chumbo <0,010 mg/L <0,01 mg/L 0,010 20/05/2019

Cianeto Livre <0,001 mg/L <0,005 mg/L 0,001 20/05/2019
Cloro Residual Total <0,010 mg/L Cl₂ <0,01 mg/L Cl₂ 0,010 16/05/2019

Clorofila a 17,0 µg/L <30,0 µg/L 1,0 20/05/2019
Cobalto <0,050 µg/L <0,05 mg/L 0,050 20/05/2019

Cobre Dissolvido <0,0009 mg/L <0,009 mg/L 0,0009 20/05/2019
Cor Verdadeira 25,2 Pt/Co <75,0 Pt/Co 1,0 17/05/2019

Cromo <0,010 mg/L <0,05 mg/L 0,010 20/05/2019
Fenol <0,001 mg/L <0,003 mg/L 0,001 27/05/2019

Ferro Dissolvido <0,1 mg/L <0,3 mg/L 0,1 20/05/2019
Fósforo Total <0,001 mg/L <0,050 mg/L 0,001 20/05/2019

Lítio <0,010 mg/L <2,5 mg/L 0,010 20/05/2019
Mercúrio <0,0002 mg/L <0,0002 mg/L 0,0002 20/05/2019
Níquel <0,004 mg/L <0,025 mg/L 0,004 20/05/2019

Nitrogênio Nitrato <0,10 mg/L <10,0 mg/L 0,10 17/05/2019
Prata <0,001 mg/L <0,01 mg/L 0,001 20/05/2019

Selênio <0,010 mg/L <0,01 mg/L 0,010 20/05/2019
Sólidos Dissolvidos Totais 66,0 mg/L <500 mg/L 5,0 23/05/2019

Sulfeto de Hidrogênio <0,001 mg/L <0,002 mg/L 0,001 17/05/2019
Urânio <0,010 µg/L <0,02 mg/L 0,010 20/05/2019

Vanádio <0,004 mg/L <0,1 mg/L 0,004 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Alaclor <5,0000 µg/L <20,0 µg/L 5,0000 27/05/2019
Aldrin + Dieldrin <0,0050 µg/L <0,005 µg/L 0,0050 27/05/2019

Clordano (alfa + gama) <0,0400 µg/L <0,04 µg/L 0,0400 27/05/2019
DDT (DDT + DDD + DDE) <0,0020 µg/L <0,002 µg/L 0,0020 27/05/2019

Dodecacloro Pentaciclodecano
(Mirex) <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 27/05/2019

Endossulfan (? + ? + sulfato) <0,0100 µg/L <0,056 µg/L 0,0100 27/05/2019
Endrin <0,0040 µg/L <0,004 µg/L 0,0040 27/05/2019

Heptacloro + Heptacloro epóxido <0,0050 µg/L <0,01 µg/L 0,0050 27/05/2019
Hexaclorobenzeno <0,0005 µg/L <0,0065 µg/L 0,0005 27/05/2019

Lindano (gama-HCH) <0,0100 µg/L <0,02 µg/L 0,0100 27/05/2019
Metolacloro <0,0100 µg/L <10,0 µg/L 0,0100 27/05/2019
Metoxicloro <0,0100 µg/L <0,03 µg/L 0,0100 27/05/2019
Simazina <1,0000 µg/L <2,0 µg/L 1,0000 27/05/2019
Toxafeno <0,0100 µg/L <0,01 µg/L 0,0100 27/05/2019

Trifluralina <0,2000 µg/L <0,2 µg/L 0,2000 27/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) <0,1000 µg/L <0,1 µg/L 0,1000 27/05/2019
Gution <0,0050 µg/L <0,005 µg/L 0,0050 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Benzo(a)antraceno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 27/05/2019

Benzo(a)pireno <0,030 µg/L <0,05 µg/L 0,030 27/05/2019
Benzo(b)fluoranteno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 27/05/2019
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Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357
Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Óleos e Graxas Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 16/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Alumínio Dissolvido <0,0044 mg/L <0,1 mg/L 0,0044 20/05/2019

Antimônio <0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,005 20/05/2019
Arsênio <0,0025 mg/L <0,01 mg/L 0,0025 20/05/2019
Berílio <0,00010 mg/L <0,04 mg/L 0,00010 20/05/2019
Boro <0,050 mg/L <0,5 mg/L 0,050 20/05/2019

Cádmio <0,001 mg/L <0,001 mg/L 0,001 20/05/2019
Chumbo <0,010 mg/L <0,01 mg/L 0,010 20/05/2019

Cianeto Livre <0,001 mg/L <0,005 mg/L 0,001 20/05/2019
Cloro Residual Total <0,010 mg/L Cl₂ <0,01 mg/L Cl₂ 0,010 16/05/2019

Clorofila a 17,0 µg/L <30,0 µg/L 1,0 20/05/2019
Cobalto <0,050 µg/L <0,05 mg/L 0,050 20/05/2019

Cobre Dissolvido <0,0009 mg/L <0,009 mg/L 0,0009 20/05/2019
Cor Verdadeira 25,2 Pt/Co <75,0 Pt/Co 1,0 17/05/2019

Cromo <0,010 mg/L <0,05 mg/L 0,010 20/05/2019
Fenol <0,001 mg/L <0,003 mg/L 0,001 27/05/2019

Ferro Dissolvido <0,1 mg/L <0,3 mg/L 0,1 20/05/2019
Fósforo Total <0,001 mg/L <0,050 mg/L 0,001 20/05/2019

Lítio <0,010 mg/L <2,5 mg/L 0,010 20/05/2019
Mercúrio <0,0002 mg/L <0,0002 mg/L 0,0002 20/05/2019
Níquel <0,004 mg/L <0,025 mg/L 0,004 20/05/2019

Nitrogênio Nitrato <0,10 mg/L <10,0 mg/L 0,10 17/05/2019
Prata <0,001 mg/L <0,01 mg/L 0,001 20/05/2019

Selênio <0,010 mg/L <0,01 mg/L 0,010 20/05/2019
Sólidos Dissolvidos Totais 66,0 mg/L <500 mg/L 5,0 23/05/2019

Sulfeto de Hidrogênio <0,001 mg/L <0,002 mg/L 0,001 17/05/2019
Urânio <0,010 µg/L <0,02 mg/L 0,010 20/05/2019

Vanádio <0,004 mg/L <0,1 mg/L 0,004 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Alaclor <5,0000 µg/L <20,0 µg/L 5,0000 27/05/2019
Aldrin + Dieldrin <0,0050 µg/L <0,005 µg/L 0,0050 27/05/2019

Clordano (alfa + gama) <0,0400 µg/L <0,04 µg/L 0,0400 27/05/2019
DDT (DDT + DDD + DDE) <0,0020 µg/L <0,002 µg/L 0,0020 27/05/2019

Dodecacloro Pentaciclodecano
(Mirex) <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 27/05/2019

Endossulfan (? + ? + sulfato) <0,0100 µg/L <0,056 µg/L 0,0100 27/05/2019
Endrin <0,0040 µg/L <0,004 µg/L 0,0040 27/05/2019

Heptacloro + Heptacloro epóxido <0,0050 µg/L <0,01 µg/L 0,0050 27/05/2019
Hexaclorobenzeno <0,0005 µg/L <0,0065 µg/L 0,0005 27/05/2019

Lindano (gama-HCH) <0,0100 µg/L <0,02 µg/L 0,0100 27/05/2019
Metolacloro <0,0100 µg/L <10,0 µg/L 0,0100 27/05/2019
Metoxicloro <0,0100 µg/L <0,03 µg/L 0,0100 27/05/2019
Simazina <1,0000 µg/L <2,0 µg/L 1,0000 27/05/2019
Toxafeno <0,0100 µg/L <0,01 µg/L 0,0100 27/05/2019

Trifluralina <0,2000 µg/L <0,2 µg/L 0,2000 27/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) <0,1000 µg/L <0,1 µg/L 0,1000 27/05/2019
Gution <0,0050 µg/L <0,005 µg/L 0,0050 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Benzo(a)antraceno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 27/05/2019

Benzo(a)pireno <0,030 µg/L <0,05 µg/L 0,030 27/05/2019
Benzo(b)fluoranteno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 27/05/2019
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Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357
Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Benzo(k)fluoranteno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 27/05/2019
Criseno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 27/05/2019

Dibenzo(a,h)antraceno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 27/05/2019
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
PCBs Totais <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Atrazina <1,00 µg/L <2,0 µg/L 1,00 27/05/2019

Benzidina <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 27/05/2019
Malation <0,10 µg/L <0,1 µg/L 0,10 27/05/2019
Paration <0,04 µg/L <0,04 µg/L 0,04 27/05/2019

Tributilestanho <0,060 µg/L <0,063 µg/L 0,060 27/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

1,1-Dicloroeteno <3,00 µg/L <0,003 mg/L 3,00 27/05/2019
1,2-Dicloroetano <5,00 µg/L <0,01 mg/L 5,00 27/05/2019

Diclorometano (Cloreto de Metileno) <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 27/05/2019
Estireno <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 27/05/2019

Tetracloreto de Carbono
(Tetraclorometano) <2,00 µg/L <0,002 mg/L 2,00 27/05/2019

Tetracloroeteno (PCE) <5,00 µg/L <0,01 mg/L 5,00 27/05/2019
Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4

TCB + 1,3,5 TCB) <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 27/05/2019

Tricloroeteno (TCE) <5,00 µg/L <0,03 mg/L 5,00 27/05/2019

Referências Metodológicas
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrato ABNT NBR 12620 Set/92
Densidade de Cianobactérias CETESB L5 303- 2012

Clorofila a CETESB L5 306-2014
Cloro Residual Total ITBIO10 Rev04

Corantes de Fontes Antrópicas, Materiais Flutuantes SMWW 2110
Cor Verdadeira SMWW 2120 C

Sólidos Dissolvidos Totais SMWW 2540 E
Cádmio, Chumbo, Cromo, Ferro Dissolvido SMWW 3111 B

Boro SMWW 3111 D
Antimônio, Arsênio, Selênio SMWW 3114 B

Alumínio Dissolvido, Berílio, Cobalto, Cobre Dissolvido, Lítio ,
Mercúrio, Níquel, Prata, Urânio, Vanádio SMWW 3120 B

Cianeto Livre SMWW 4500 CN- B, C e E
Oxigênio Dissolvido SMWW 4500 O D

Fósforo Total SMWW 4500 P E
Sulfeto de Hidrogênio SMWW 4500 S2- H

Demanda Biológica de Oxigênio 5, 20°C SMWW 5210 D
Óleos e Graxas SMWW 5520 D

Fenol SMWW 5530 D
Surfactantes/Substâncias Tensoativas SMWW 5540 C

Glifosato USEPA 547
Acrilamida USEPA 8032 A

2,4,6-Triclorofenol, 2,4-Diclorofenol, 2-Clorofenol,
Pentaclorofenol USEPA 8041 A

Alaclor, Aldrin + Dieldrin, Clordano (alfa + gama), DDT (DDT +
DDD + DDE), Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex),

Endossulfan (? + ? + sulfato), Endrin, Heptacloro + Heptacloro
epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano (gama-HCH), Metolacloro,

Metoxicloro, Simazina, Toxafeno, Trifluralina

USEPA 8081 B
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Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357
Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Benzo(k)fluoranteno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 27/05/2019
Criseno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 27/05/2019

Dibenzo(a,h)antraceno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 27/05/2019
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
PCBs Totais <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 27/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Atrazina <1,00 µg/L <2,0 µg/L 1,00 27/05/2019

Benzidina <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 27/05/2019
Malation <0,10 µg/L <0,1 µg/L 0,10 27/05/2019
Paration <0,04 µg/L <0,04 µg/L 0,04 27/05/2019

Tributilestanho <0,060 µg/L <0,063 µg/L 0,060 27/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

1,1-Dicloroeteno <3,00 µg/L <0,003 mg/L 3,00 27/05/2019
1,2-Dicloroetano <5,00 µg/L <0,01 mg/L 5,00 27/05/2019

Diclorometano (Cloreto de Metileno) <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 27/05/2019
Estireno <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 27/05/2019

Tetracloreto de Carbono
(Tetraclorometano) <2,00 µg/L <0,002 mg/L 2,00 27/05/2019

Tetracloroeteno (PCE) <5,00 µg/L <0,01 mg/L 5,00 27/05/2019
Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4

TCB + 1,3,5 TCB) <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 27/05/2019

Tricloroeteno (TCE) <5,00 µg/L <0,03 mg/L 5,00 27/05/2019

Referências Metodológicas
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrato ABNT NBR 12620 Set/92
Densidade de Cianobactérias CETESB L5 303- 2012

Clorofila a CETESB L5 306-2014
Cloro Residual Total ITBIO10 Rev04

Corantes de Fontes Antrópicas, Materiais Flutuantes SMWW 2110
Cor Verdadeira SMWW 2120 C

Sólidos Dissolvidos Totais SMWW 2540 E
Cádmio, Chumbo, Cromo, Ferro Dissolvido SMWW 3111 B

Boro SMWW 3111 D
Antimônio, Arsênio, Selênio SMWW 3114 B

Alumínio Dissolvido, Berílio, Cobalto, Cobre Dissolvido, Lítio ,
Mercúrio, Níquel, Prata, Urânio, Vanádio SMWW 3120 B

Cianeto Livre SMWW 4500 CN- B, C e E
Oxigênio Dissolvido SMWW 4500 O D

Fósforo Total SMWW 4500 P E
Sulfeto de Hidrogênio SMWW 4500 S2- H

Demanda Biológica de Oxigênio 5, 20°C SMWW 5210 D
Óleos e Graxas SMWW 5520 D

Fenol SMWW 5530 D
Surfactantes/Substâncias Tensoativas SMWW 5540 C

Glifosato USEPA 547
Acrilamida USEPA 8032 A

2,4,6-Triclorofenol, 2,4-Diclorofenol, 2-Clorofenol,
Pentaclorofenol USEPA 8041 A

Alaclor, Aldrin + Dieldrin, Clordano (alfa + gama), DDT (DDT +
DDD + DDE), Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex),

Endossulfan (? + ? + sulfato), Endrin, Heptacloro + Heptacloro
epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano (gama-HCH), Metolacloro,

Metoxicloro, Simazina, Toxafeno, Trifluralina

USEPA 8081 B
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Parâmetros Metodologia
PCBs Totais USEPA 8082 A

Demeton (Demeton-O + Demeton-S), Gution USEPA 8141 B
2,4,5-T, 2,4,5-TP (Silvex), 2,4-D USEPA 8151 A

1,1-Dicloroeteno, 1,2-Dicloroetano, Diclorometano (Cloreto de
Metileno), Estireno, Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano),
Tetracloroeteno (PCE), Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB

+ 1,3,5 TCB), Tricloroeteno (TCE)
USEPA 8260 B

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Atrazina, Benzidina, Malation, Paration,
Tributilestanho

USEPA 8270 D

Carbaril USEPA 8318 A

Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
2 de Água Doce estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 357 artigo 15 de 17 de março de 2005.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 357 Art 15
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
- Instrução de Trabalho do Biolacqua
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
µg/L - Micrograma por Litro, mg/L - Miligrama por Litro, células/mL - Células por Mililitro, mg MBAS/L - Miligramas de Substâncias
Ativas do Azul de M, P/A - Presença ou Ausência, mg/L Cl₂ - Miligrama por litro de Cloro, Pt/Co - Platina/Cobalto,

Relatório de Ensaios tipo B
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
30/05/2019 13:47:22

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Software Ultra Lims - Versão:FORBIO 24 Rev. 05 Jan/19 - Amostra: 18698.2019  Data Emissão:30/05/2019 - Página:4/5

Relatório N.:18698.2019.B- V.0
Parâmetros Metodologia
PCBs Totais USEPA 8082 A

Demeton (Demeton-O + Demeton-S), Gution USEPA 8141 B
2,4,5-T, 2,4,5-TP (Silvex), 2,4-D USEPA 8151 A

1,1-Dicloroeteno, 1,2-Dicloroetano, Diclorometano (Cloreto de
Metileno), Estireno, Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano),
Tetracloroeteno (PCE), Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB

+ 1,3,5 TCB), Tricloroeteno (TCE)
USEPA 8260 B

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Atrazina, Benzidina, Malation, Paration,
Tributilestanho

USEPA 8270 D

Carbaril USEPA 8318 A

Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
2 de Água Doce estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 357 artigo 15 de 17 de março de 2005.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 357 Art 15
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
- Instrução de Trabalho do Biolacqua
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
µg/L - Micrograma por Litro, mg/L - Miligrama por Litro, células/mL - Células por Mililitro, mg MBAS/L - Miligramas de Substâncias
Ativas do Azul de M, P/A - Presença ou Ausência, mg/L Cl₂ - Miligrama por litro de Cloro, Pt/Co - Platina/Cobalto,

Relatório de Ensaios tipo B
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
30/05/2019 13:47:22

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.
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Relatório N.:18698.2019.B- V.0

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808
30/05/2019 13:47:22

ICP-Brasil - 191204171004Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502592680201900000
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 18699.2019.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 1153.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com  Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO- MONTANTE E JUSANTE PONTO 02
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp
Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 16/05/2019 11:40:00 Data de Recebimento: 16/05/2019
Responsável pela Amostragem Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357 Art

15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Demanda Química de Oxigênio <50,00 mg/L - mg/L 50,00 16/05/2019
PH 6,71 VMR - 6,0 a 9,0 2,00 16/05/2019

Temperatura 21,20 °C - °C - 16/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________
Cloro Residual Livre <0,10 mg/L Cl₂ <0,01 mg/L 0,10 16/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Resíduos Sólidos Objetáveis Virtualmente ausente - Virtualmente ausente P/A - 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Bário <0,10 mg/L <0,7 mg/L 0,10 20/05/2019
Cloreto 14,67 mg/L <250 mg/L 1,00 23/05/2019

Condutividade 216,20 µS/cm N.A µS/cm 1,00 23/05/2019
Fluoreto 0,60 mg/L <1,4 mg/L 0,10 23/05/2019

Manganês <0,10 mg/L <0,1 mg/L 0,10 20/05/2019
Nitrogênio Amoniacal <0,10 mg/L <0,5 mg/L 0,10 23/05/2019

Nitrogênio Nitrito <0,02 mg/L <1,0 mg/L 0,02 17/05/2019
Sólidos Suspensos Totais 32 mg/L N.A mg/L 30 18/05/2019

Sulfato 4,50 mg/L <250 mg/L SO4 4,00 23/05/2019
Zinco <0,05 mg/L <0,18 mg/L 0,05 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Escherichia coli 3,60 NMP/100mL Vide Legislação NMP/100mL 1,10 17/05/2019

Turbidez 2,27 NTU <100,0 NTU 0,10 17/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzeno <1,00 µg/L <0,005 mg/L 1,00 20/05/2019
Etilbenzeno <0,84 µg/L <90,0 µg/L 0,84 20/05/2019

Tolueno <0,10 µg/L <20,0 µg/L 0,10 20/05/2019
Xilenos (o + m + p) <3,55 µg/L <300 µg/L 3,55 20/05/2019

Software Ultra Lims - Versão:FORBIO 24 Rev. 05 Jan/19 - Amostra: 18699.2019  Data Emissão:30/05/2019 - Página:1/3

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 18699.2019.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 1153.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com  Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO- MONTANTE E JUSANTE PONTO 02
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp
Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 16/05/2019 11:40:00 Data de Recebimento: 16/05/2019
Responsável pela Amostragem Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357 Art

15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Demanda Química de Oxigênio <50,00 mg/L - mg/L 50,00 16/05/2019
PH 6,71 VMR - 6,0 a 9,0 2,00 16/05/2019

Temperatura 21,20 °C - °C - 16/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________
Cloro Residual Livre <0,10 mg/L Cl₂ <0,01 mg/L 0,10 16/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Resíduos Sólidos Objetáveis Virtualmente ausente - Virtualmente ausente P/A - 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Bário <0,10 mg/L <0,7 mg/L 0,10 20/05/2019
Cloreto 14,67 mg/L <250 mg/L 1,00 23/05/2019

Condutividade 216,20 µS/cm N.A µS/cm 1,00 23/05/2019
Fluoreto 0,60 mg/L <1,4 mg/L 0,10 23/05/2019

Manganês <0,10 mg/L <0,1 mg/L 0,10 20/05/2019
Nitrogênio Amoniacal <0,10 mg/L <0,5 mg/L 0,10 23/05/2019

Nitrogênio Nitrito <0,02 mg/L <1,0 mg/L 0,02 17/05/2019
Sólidos Suspensos Totais 32 mg/L N.A mg/L 30 18/05/2019

Sulfato 4,50 mg/L <250 mg/L SO4 4,00 23/05/2019
Zinco <0,05 mg/L <0,18 mg/L 0,05 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Escherichia coli 3,60 NMP/100mL Vide Legislação NMP/100mL 1,10 17/05/2019

Turbidez 2,27 NTU <100,0 NTU 0,10 17/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzeno <1,00 µg/L <0,005 mg/L 1,00 20/05/2019
Etilbenzeno <0,84 µg/L <90,0 µg/L 0,84 20/05/2019

Tolueno <0,10 µg/L <20,0 µg/L 0,10 20/05/2019
Xilenos (o + m + p) <3,55 µg/L <300 µg/L 3,55 20/05/2019
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Relatório N.:18699.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Referências Metodológicas

Parâmetros Metodologia
Nitrogênio Nitrito ABNT NBR 12619 Ago/92

Cloro Residual Livre ITBIO10 Rev04
Nitrogênio Amoniacal ITBIO17 Rev04

Turbidez SMWW 2130 B
Condutividade SMWW 2510 B

Sólidos Suspensos Totais SMWW 2540 D
Resíduos Sólidos Objetáveis SMWW 2540 F

Temperatura SMWW 2550 A e B
Manganês, Zinco SMWW 3111 B

Bário SMWW 3111 D
Cloreto SMWW 4500 Cl-B
Fluoreto SMWW 4500 F-D

PH SMWW 4500 H+
Sulfato SMWW 4500 SO42- E

Demanda Química de Oxigênio SMWW 5220 D
Escherichia coli SMWW 9221 F

Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xilenos (o + m + p) USEPA 8260 B

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
2 de Água Doce estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 357 artigo 15 de 17 de março de 2005.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 357 Art 15
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Instrução de Trabalho do Biolacqua
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, °C - Graus Celsius, P/A - Presença ou Ausência, µS/cm - Microsiemens por Centímetro, mg/L SO4 -
Miligramas por litro de sulfatos, NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez, µg/L -
Micrograma por Litro,

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável
03. Informações importantes:

Ensaio(s) de PH,Temperatura,Cloro Residual Livre, executado(s) in loco

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
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Relatório N.:18699.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Referências Metodológicas

Parâmetros Metodologia
Nitrogênio Nitrito ABNT NBR 12619 Ago/92

Cloro Residual Livre ITBIO10 Rev04
Nitrogênio Amoniacal ITBIO17 Rev04

Turbidez SMWW 2130 B
Condutividade SMWW 2510 B

Sólidos Suspensos Totais SMWW 2540 D
Resíduos Sólidos Objetáveis SMWW 2540 F

Temperatura SMWW 2550 A e B
Manganês, Zinco SMWW 3111 B

Bário SMWW 3111 D
Cloreto SMWW 4500 Cl-B
Fluoreto SMWW 4500 F-D

PH SMWW 4500 H+
Sulfato SMWW 4500 SO42- E

Demanda Química de Oxigênio SMWW 5220 D
Escherichia coli SMWW 9221 F

Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xilenos (o + m + p) USEPA 8260 B

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
2 de Água Doce estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 357 artigo 15 de 17 de março de 2005.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 357 Art 15
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Instrução de Trabalho do Biolacqua
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, °C - Graus Celsius, P/A - Presença ou Ausência, µS/cm - Microsiemens por Centímetro, mg/L SO4 -
Miligramas por litro de sulfatos, NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez, µg/L -
Micrograma por Litro,

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável
03. Informações importantes:

Ensaio(s) de PH,Temperatura,Cloro Residual Livre, executado(s) in loco

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
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Relatório N.:18699.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
30/05/2019 13:47:25

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808
30/05/2019 13:47:25

ICP-Brasil - 191204171004Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502592690201900000
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Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 18699.2019.B- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 1153.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com  Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO- MONTANTE E JUSANTE PONTO 02
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp
Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 16/05/2019 11:40:00 Data de Recebimento: 16/05/2019
Responsável pela Amostragem Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357

Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

2,4,5-T <1,000 µg/L <2,0 µg/L 1,000 20/05/2019
2,4,5-TP (Silvex) <5,000 µg/L <10,0 µg/L 5,000 20/05/2019

2,4-D <1,000 µg/L <4,0 µg/L 1,000 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Demanda Biológica de Oxigênio 5,
20°C <2,90 mg/L <5,0 mg/L 2,90 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Acrilamida <0,50 µg/L <0,5 µg/L 0,50 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Densidade de Cianobactérias 21.000,0 células/mL <50000 células/mL 1,0 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Carbaril <0,020 µg/L <0,02 µg/L 0,020 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
2,4,6-Triclorofenol <0,0050 µg/L <0,01 mg/L 0,0050 20/05/2019
2,4-Diclorofenol <0,1000 µg/L <0,3 µg/L 0,1000 20/05/2019

2-Clorofenol <0,1000 µg/L <0,1 µg/L 0,1000 20/05/2019
Pentaclorofenol <5,0000 µg/L <0,009 mg/L 5,0000 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Glifosato <20,0 µg/L <65,0 µg/L 20,0 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Oxigênio Dissolvido <0,1 mg/L <5,0 mg/L 0,1 16/05/2019

Surfactantes/Substâncias
Tensoativas <0,10 mg MBAS/L <0,5 mg MBAS/L 0,10 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________

Corantes de Fontes Antrópicas Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 20/05/2019

Materiais Flutuantes Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 16/05/2019
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 18699.2019.B- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 1153.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com  Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO- MONTANTE E JUSANTE PONTO 02
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Fina nas 24h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente, Temp
Ambiente: 24.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 16/05/2019 11:40:00 Data de Recebimento: 16/05/2019
Responsável pela Amostragem Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357

Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

2,4,5-T <1,000 µg/L <2,0 µg/L 1,000 20/05/2019
2,4,5-TP (Silvex) <5,000 µg/L <10,0 µg/L 5,000 20/05/2019

2,4-D <1,000 µg/L <4,0 µg/L 1,000 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Demanda Biológica de Oxigênio 5,
20°C <2,90 mg/L <5,0 mg/L 2,90 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Acrilamida <0,50 µg/L <0,5 µg/L 0,50 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Densidade de Cianobactérias 21.000,0 células/mL <50000 células/mL 1,0 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Carbaril <0,020 µg/L <0,02 µg/L 0,020 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
2,4,6-Triclorofenol <0,0050 µg/L <0,01 mg/L 0,0050 20/05/2019
2,4-Diclorofenol <0,1000 µg/L <0,3 µg/L 0,1000 20/05/2019

2-Clorofenol <0,1000 µg/L <0,1 µg/L 0,1000 20/05/2019
Pentaclorofenol <5,0000 µg/L <0,009 mg/L 5,0000 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Glifosato <20,0 µg/L <65,0 µg/L 20,0 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Oxigênio Dissolvido <0,1 mg/L <5,0 mg/L 0,1 16/05/2019

Surfactantes/Substâncias
Tensoativas <0,10 mg MBAS/L <0,5 mg MBAS/L 0,10 17/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________

Corantes de Fontes Antrópicas Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 20/05/2019

Materiais Flutuantes Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 16/05/2019
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Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357
Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Óleos e Graxas Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 16/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Alumínio Dissolvido <0,0044 mg/L <0,1 mg/L 0,0044 20/05/2019

Antimônio <0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,005 20/05/2019
Arsênio <0,0025 mg/L <0,01 mg/L 0,0025 20/05/2019
Berílio <0,00010 mg/L <0,04 mg/L 0,00010 20/05/2019
Boro <0,050 mg/L <0,5 mg/L 0,050 20/05/2019

Cádmio <0,001 mg/L <0,001 mg/L 0,001 20/05/2019
Chumbo <0,010 mg/L <0,01 mg/L 0,010 20/05/2019

Cianeto Livre <0,001 mg/L <0,005 mg/L 0,001 20/05/2019
Cloro Residual Total <0,010 mg/L Cl₂ <0,01 mg/L Cl₂ 0,010 16/05/2019

Clorofila a 4,0 µg/L <30,0 µg/L 1,0 20/05/2019
Cobalto <0,050 µg/L <0,05 mg/L 0,050 20/05/2019

Cobre Dissolvido <0,0009 mg/L <0,009 mg/L 0,0009 20/05/2019
Cor Verdadeira 7,9 Pt/Co <75,0 Pt/Co 1,0 17/05/2019

Cromo <0,010 mg/L <0,05 mg/L 0,010 20/05/2019
Fenol <0,001 mg/L <0,003 mg/L 0,001 20/05/2019

Ferro Dissolvido <0,1 mg/L <0,3 mg/L 0,1 20/05/2019
Fósforo Total <0,001 mg/L <0,050 mg/L 0,001 20/05/2019

Lítio <0,010 mg/L <2,5 mg/L 0,010 20/05/2019
Mercúrio <0,0002 mg/L <0,0002 mg/L 0,0002 20/05/2019
Níquel <0,004 mg/L <0,025 mg/L 0,004 20/05/2019

Nitrogênio Nitrato 2,56 mg/L <10,0 mg/L 0,10 17/05/2019
Prata <0,001 mg/L <0,01 mg/L 0,001 20/05/2019

Selênio <0,010 mg/L <0,01 mg/L 0,010 20/05/2019
Sólidos Dissolvidos Totais 108,0 mg/L <500 mg/L 5,0 23/05/2019

Sulfeto de Hidrogênio <0,001 mg/L <0,002 mg/L 0,001 20/05/2019
Urânio <0,010 µg/L <0,02 mg/L 0,010 20/05/2019

Vanádio <0,004 mg/L <0,1 mg/L 0,004 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Alaclor <5,0000 µg/L <20,0 µg/L 5,0000 20/05/2019
Aldrin + Dieldrin <0,0050 µg/L <0,005 µg/L 0,0050 20/05/2019

Clordano (alfa + gama) <0,0400 µg/L <0,04 µg/L 0,0400 20/05/2019
DDT (DDT + DDD + DDE) <0,0020 µg/L <0,002 µg/L 0,0020 20/05/2019

Dodecacloro Pentaciclodecano
(Mirex) <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 20/05/2019

Endossulfan (? + ? + sulfato) <0,0100 µg/L <0,056 µg/L 0,0100 20/05/2019
Endrin <0,0040 µg/L <0,004 µg/L 0,0040 20/05/2019

Heptacloro + Heptacloro epóxido <0,0050 µg/L <0,01 µg/L 0,0050 20/05/2019
Hexaclorobenzeno <0,0005 µg/L <0,0065 µg/L 0,0005 20/05/2019

Lindano (gama-HCH) <0,0100 µg/L <0,02 µg/L 0,0100 20/05/2019
Metolacloro <0,0100 µg/L <10,0 µg/L 0,0100 20/05/2019
Metoxicloro <0,0100 µg/L <0,03 µg/L 0,0100 20/05/2019
Simazina <1,0000 µg/L <2,0 µg/L 1,0000 20/05/2019
Toxafeno <0,0100 µg/L <0,01 µg/L 0,0100 20/05/2019

Trifluralina <0,2000 µg/L <0,2 µg/L 0,2000 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) <0,1000 µg/L <0,1 µg/L 0,1000 20/05/2019
Gution <0,0050 µg/L <0,005 µg/L 0,0050 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Benzo(a)antraceno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 20/05/2019

Benzo(a)pireno <0,030 µg/L <0,05 µg/L 0,030 20/05/2019
Benzo(b)fluoranteno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 20/05/2019
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Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357
Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Óleos e Graxas Virtualmente
ausente - Virtualmente

ausente P/A - 16/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Alumínio Dissolvido <0,0044 mg/L <0,1 mg/L 0,0044 20/05/2019

Antimônio <0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,005 20/05/2019
Arsênio <0,0025 mg/L <0,01 mg/L 0,0025 20/05/2019
Berílio <0,00010 mg/L <0,04 mg/L 0,00010 20/05/2019
Boro <0,050 mg/L <0,5 mg/L 0,050 20/05/2019

Cádmio <0,001 mg/L <0,001 mg/L 0,001 20/05/2019
Chumbo <0,010 mg/L <0,01 mg/L 0,010 20/05/2019

Cianeto Livre <0,001 mg/L <0,005 mg/L 0,001 20/05/2019
Cloro Residual Total <0,010 mg/L Cl₂ <0,01 mg/L Cl₂ 0,010 16/05/2019

Clorofila a 4,0 µg/L <30,0 µg/L 1,0 20/05/2019
Cobalto <0,050 µg/L <0,05 mg/L 0,050 20/05/2019

Cobre Dissolvido <0,0009 mg/L <0,009 mg/L 0,0009 20/05/2019
Cor Verdadeira 7,9 Pt/Co <75,0 Pt/Co 1,0 17/05/2019

Cromo <0,010 mg/L <0,05 mg/L 0,010 20/05/2019
Fenol <0,001 mg/L <0,003 mg/L 0,001 20/05/2019

Ferro Dissolvido <0,1 mg/L <0,3 mg/L 0,1 20/05/2019
Fósforo Total <0,001 mg/L <0,050 mg/L 0,001 20/05/2019

Lítio <0,010 mg/L <2,5 mg/L 0,010 20/05/2019
Mercúrio <0,0002 mg/L <0,0002 mg/L 0,0002 20/05/2019
Níquel <0,004 mg/L <0,025 mg/L 0,004 20/05/2019

Nitrogênio Nitrato 2,56 mg/L <10,0 mg/L 0,10 17/05/2019
Prata <0,001 mg/L <0,01 mg/L 0,001 20/05/2019

Selênio <0,010 mg/L <0,01 mg/L 0,010 20/05/2019
Sólidos Dissolvidos Totais 108,0 mg/L <500 mg/L 5,0 23/05/2019

Sulfeto de Hidrogênio <0,001 mg/L <0,002 mg/L 0,001 20/05/2019
Urânio <0,010 µg/L <0,02 mg/L 0,010 20/05/2019

Vanádio <0,004 mg/L <0,1 mg/L 0,004 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Alaclor <5,0000 µg/L <20,0 µg/L 5,0000 20/05/2019
Aldrin + Dieldrin <0,0050 µg/L <0,005 µg/L 0,0050 20/05/2019

Clordano (alfa + gama) <0,0400 µg/L <0,04 µg/L 0,0400 20/05/2019
DDT (DDT + DDD + DDE) <0,0020 µg/L <0,002 µg/L 0,0020 20/05/2019

Dodecacloro Pentaciclodecano
(Mirex) <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 20/05/2019

Endossulfan (? + ? + sulfato) <0,0100 µg/L <0,056 µg/L 0,0100 20/05/2019
Endrin <0,0040 µg/L <0,004 µg/L 0,0040 20/05/2019

Heptacloro + Heptacloro epóxido <0,0050 µg/L <0,01 µg/L 0,0050 20/05/2019
Hexaclorobenzeno <0,0005 µg/L <0,0065 µg/L 0,0005 20/05/2019

Lindano (gama-HCH) <0,0100 µg/L <0,02 µg/L 0,0100 20/05/2019
Metolacloro <0,0100 µg/L <10,0 µg/L 0,0100 20/05/2019
Metoxicloro <0,0100 µg/L <0,03 µg/L 0,0100 20/05/2019
Simazina <1,0000 µg/L <2,0 µg/L 1,0000 20/05/2019
Toxafeno <0,0100 µg/L <0,01 µg/L 0,0100 20/05/2019

Trifluralina <0,2000 µg/L <0,2 µg/L 0,2000 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) <0,1000 µg/L <0,1 µg/L 0,1000 20/05/2019
Gution <0,0050 µg/L <0,005 µg/L 0,0050 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Benzo(a)antraceno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 20/05/2019

Benzo(a)pireno <0,030 µg/L <0,05 µg/L 0,030 20/05/2019
Benzo(b)fluoranteno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 20/05/2019
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Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357
Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Benzo(k)fluoranteno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 20/05/2019
Criseno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 20/05/2019

Dibenzo(a,h)antraceno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 20/05/2019
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
PCBs Totais <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Atrazina <1,00 µg/L <2,0 µg/L 1,00 20/05/2019

Benzidina <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 20/05/2019
Malation <0,10 µg/L <0,1 µg/L 0,10 20/05/2019
Paration <0,04 µg/L <0,04 µg/L 0,04 20/05/2019

Tributilestanho <0,060 µg/L <0,063 µg/L 0,060 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

1,1-Dicloroeteno <3,00 µg/L <0,003 mg/L 3,00 20/05/2019
1,2-Dicloroetano <5,00 µg/L <0,01 mg/L 5,00 20/05/2019

Diclorometano (Cloreto de Metileno) <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 20/05/2019
Estireno <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 20/05/2019

Tetracloreto de Carbono
(Tetraclorometano) <2,00 µg/L <0,002 mg/L 2,00 20/05/2019

Tetracloroeteno (PCE) <5,00 µg/L <0,01 mg/L 5,00 20/05/2019
Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4

TCB + 1,3,5 TCB) <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 20/05/2019

Tricloroeteno (TCE) <5,00 µg/L <0,03 mg/L 5,00 20/05/2019

Referências Metodológicas
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrato ABNT NBR 12620 Set/92
Densidade de Cianobactérias CETESB L5 303- 2012

Clorofila a CETESB L5 306-2014
Cloro Residual Total ITBIO10 Rev04

Corantes de Fontes Antrópicas, Materiais Flutuantes SMWW 2110
Cor Verdadeira SMWW 2120 C

Sólidos Dissolvidos Totais SMWW 2540 E
Cádmio, Chumbo, Cromo, Ferro Dissolvido SMWW 3111 B

Boro SMWW 3111 D
Antimônio, Arsênio, Selênio SMWW 3114 B

Alumínio Dissolvido, Berílio, Cobalto, Cobre Dissolvido, Lítio ,
Mercúrio, Níquel, Prata, Urânio, Vanádio SMWW 3120 B

Cianeto Livre SMWW 4500 CN- B, C e E
Oxigênio Dissolvido SMWW 4500 O D

Fósforo Total SMWW 4500 P E
Sulfeto de Hidrogênio SMWW 4500 S2- H

Demanda Biológica de Oxigênio 5, 20°C SMWW 5210 D
Óleos e Graxas SMWW 5520 D

Fenol SMWW 5530 D
Surfactantes/Substâncias Tensoativas SMWW 5540 C

Glifosato USEPA 547
Acrilamida USEPA 8032 A

2,4,6-Triclorofenol, 2,4-Diclorofenol, 2-Clorofenol,
Pentaclorofenol USEPA 8041 A

Alaclor, Aldrin + Dieldrin, Clordano (alfa + gama), DDT (DDT +
DDD + DDE), Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex),

Endossulfan (? + ? + sulfato), Endrin, Heptacloro + Heptacloro
epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano (gama-HCH), Metolacloro,

Metoxicloro, Simazina, Toxafeno, Trifluralina

USEPA 8081 B
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Parâmetros Resultados Analíticos Un Trab VMP - Conama 357
Art 15 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Benzo(k)fluoranteno <0,050 µg/L <0,05 µg/L 0,050 20/05/2019
Criseno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 20/05/2019

Dibenzo(a,h)antraceno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 20/05/2019
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010 µg/L <0,05 µg/L 0,010 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
PCBs Totais <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 20/05/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Atrazina <1,00 µg/L <2,0 µg/L 1,00 20/05/2019

Benzidina <0,0010 µg/L <0,001 µg/L 0,0010 20/05/2019
Malation <0,10 µg/L <0,1 µg/L 0,10 20/05/2019
Paration <0,04 µg/L <0,04 µg/L 0,04 20/05/2019

Tributilestanho <0,060 µg/L <0,063 µg/L 0,060 20/05/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

1,1-Dicloroeteno <3,00 µg/L <0,003 mg/L 3,00 20/05/2019
1,2-Dicloroetano <5,00 µg/L <0,01 mg/L 5,00 20/05/2019

Diclorometano (Cloreto de Metileno) <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 20/05/2019
Estireno <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 20/05/2019

Tetracloreto de Carbono
(Tetraclorometano) <2,00 µg/L <0,002 mg/L 2,00 20/05/2019

Tetracloroeteno (PCE) <5,00 µg/L <0,01 mg/L 5,00 20/05/2019
Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4

TCB + 1,3,5 TCB) <5,00 µg/L <0,02 mg/L 5,00 20/05/2019

Tricloroeteno (TCE) <5,00 µg/L <0,03 mg/L 5,00 20/05/2019

Referências Metodológicas
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrato ABNT NBR 12620 Set/92
Densidade de Cianobactérias CETESB L5 303- 2012

Clorofila a CETESB L5 306-2014
Cloro Residual Total ITBIO10 Rev04

Corantes de Fontes Antrópicas, Materiais Flutuantes SMWW 2110
Cor Verdadeira SMWW 2120 C

Sólidos Dissolvidos Totais SMWW 2540 E
Cádmio, Chumbo, Cromo, Ferro Dissolvido SMWW 3111 B

Boro SMWW 3111 D
Antimônio, Arsênio, Selênio SMWW 3114 B

Alumínio Dissolvido, Berílio, Cobalto, Cobre Dissolvido, Lítio ,
Mercúrio, Níquel, Prata, Urânio, Vanádio SMWW 3120 B

Cianeto Livre SMWW 4500 CN- B, C e E
Oxigênio Dissolvido SMWW 4500 O D

Fósforo Total SMWW 4500 P E
Sulfeto de Hidrogênio SMWW 4500 S2- H

Demanda Biológica de Oxigênio 5, 20°C SMWW 5210 D
Óleos e Graxas SMWW 5520 D

Fenol SMWW 5530 D
Surfactantes/Substâncias Tensoativas SMWW 5540 C

Glifosato USEPA 547
Acrilamida USEPA 8032 A

2,4,6-Triclorofenol, 2,4-Diclorofenol, 2-Clorofenol,
Pentaclorofenol USEPA 8041 A

Alaclor, Aldrin + Dieldrin, Clordano (alfa + gama), DDT (DDT +
DDD + DDE), Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex),

Endossulfan (? + ? + sulfato), Endrin, Heptacloro + Heptacloro
epóxido, Hexaclorobenzeno, Lindano (gama-HCH), Metolacloro,

Metoxicloro, Simazina, Toxafeno, Trifluralina

USEPA 8081 B
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Parâmetros Metodologia
PCBs Totais USEPA 8082 A

Demeton (Demeton-O + Demeton-S), Gution USEPA 8141 B
2,4,5-T, 2,4,5-TP (Silvex), 2,4-D USEPA 8151 A

1,1-Dicloroeteno, 1,2-Dicloroetano, Diclorometano (Cloreto de
Metileno), Estireno, Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano),
Tetracloroeteno (PCE), Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB

+ 1,3,5 TCB), Tricloroeteno (TCE)
USEPA 8260 B

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Atrazina, Benzidina, Malation, Paration,
Tributilestanho

USEPA 8270 D

Carbaril USEPA 8318 A

Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
2 de Água Doce estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 357 artigo 15 de 17 de março de 2005.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 357 Art 15
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
- Instrução de Trabalho do Biolacqua
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
µg/L - Micrograma por Litro, mg/L - Miligrama por Litro, células/mL - Células por Mililitro, mg MBAS/L - Miligramas de Substâncias
Ativas do Azul de M, P/A - Presença ou Ausência, mg/L Cl₂ - Miligrama por litro de Cloro, Pt/Co - Platina/Cobalto,

Relatório de Ensaios tipo B
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
30/05/2019 13:47:30

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Software Ultra Lims - Versão:FORBIO 24 Rev. 05 Jan/19 - Amostra: 18699.2019  Data Emissão:30/05/2019 - Página:4/5

Relatório N.:18699.2019.B- V.0
Parâmetros Metodologia
PCBs Totais USEPA 8082 A

Demeton (Demeton-O + Demeton-S), Gution USEPA 8141 B
2,4,5-T, 2,4,5-TP (Silvex), 2,4-D USEPA 8151 A

1,1-Dicloroeteno, 1,2-Dicloroetano, Diclorometano (Cloreto de
Metileno), Estireno, Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano),
Tetracloroeteno (PCE), Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB

+ 1,3,5 TCB), Tricloroeteno (TCE)
USEPA 8260 B

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Atrazina, Benzidina, Malation, Paration,
Tributilestanho

USEPA 8270 D

Carbaril USEPA 8318 A

Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
2 de Água Doce estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 357 artigo 15 de 17 de março de 2005.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 357 Art 15
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
- Instrução de Trabalho do Biolacqua
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
µg/L - Micrograma por Litro, mg/L - Miligrama por Litro, células/mL - Células por Mililitro, mg MBAS/L - Miligramas de Substâncias
Ativas do Azul de M, P/A - Presença ou Ausência, mg/L Cl₂ - Miligrama por litro de Cloro, Pt/Co - Platina/Cobalto,

Relatório de Ensaios tipo B
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
30/05/2019 13:47:30

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.
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Relatório N.:18699.2019.B- V.0

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808
30/05/2019 13:47:30

ICP-Brasil - 191204171004Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502592690201900000
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 6505.2019.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 553.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RESERVATÓRIO MONTANTE
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento ausente,
Temp Ambiente: 31.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 22/02/2019 11:40:00 Data de Recebimento: 22/02/2019
Responsável pela amostragem: Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Escherichia coli Presente/100mL Ausente NMP/100mL - 23/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Bário <0,50 <=0,7 mg/L 0,50 25/02/2019
Cloreto 15,85 <=250 mg/L 1,00 26/02/2019

Cloro Residual <0,10 N.A mg/L 0,10 22/02/2019
Cobre <0,10 <=2 mg/L 0,10 25/02/2019

Condutividade 149,60 - µS/cm 1,00 25/02/2019
Ferro <0,10 <=0,3 mg/L 0,10 25/02/2019

Fluoreto 0,21 <=1,5 mg/L 0,10 26/02/2019
Manganês <0,10 <=0,1 mg/L 0,10 25/02/2019

Nitrogênio Nitrito <0,02 <=1 mg/L 0,02 23/02/2019
pH 8,76 N.A 1,00 22/02/2019

Sódio 30,56 <=200 mg/L 0,10 25/02/2019
Sólidos Dissolvidos Totais 74 <=1000 mg/L 5 25/02/2019

Sulfato 6,89 <=250 mg/L 4,00 26/02/2019
Temperatura 28,6 N.A °C - 22/02/2019

Zinco <0,05 <=5 mg/L 0,05 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Turbidez 0,22 - NTU 0,10 23/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzeno <1,00 <=5 µg/L 1,00 25/02/2019
Etilbenzeno <0,84 <=200 µg/L 0,84 25/02/2019

Tolueno <0,10 <=170 µg/L 0,10 25/02/2019
Xilenos (o + m + p) <3,55 <=300 µg/L 3,55 25/02/2019

Referências Metodológicas
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 6505.2019.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 553.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RESERVATÓRIO MONTANTE
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento ausente,
Temp Ambiente: 31.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 22/02/2019 11:40:00 Data de Recebimento: 22/02/2019
Responsável pela amostragem: Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Escherichia coli Presente/100mL Ausente NMP/100mL - 23/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Bário <0,50 <=0,7 mg/L 0,50 25/02/2019
Cloreto 15,85 <=250 mg/L 1,00 26/02/2019

Cloro Residual <0,10 N.A mg/L 0,10 22/02/2019
Cobre <0,10 <=2 mg/L 0,10 25/02/2019

Condutividade 149,60 - µS/cm 1,00 25/02/2019
Ferro <0,10 <=0,3 mg/L 0,10 25/02/2019

Fluoreto 0,21 <=1,5 mg/L 0,10 26/02/2019
Manganês <0,10 <=0,1 mg/L 0,10 25/02/2019

Nitrogênio Nitrito <0,02 <=1 mg/L 0,02 23/02/2019
pH 8,76 N.A 1,00 22/02/2019

Sódio 30,56 <=200 mg/L 0,10 25/02/2019
Sólidos Dissolvidos Totais 74 <=1000 mg/L 5 25/02/2019

Sulfato 6,89 <=250 mg/L 4,00 26/02/2019
Temperatura 28,6 N.A °C - 22/02/2019

Zinco <0,05 <=5 mg/L 0,05 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Turbidez 0,22 - NTU 0,10 23/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzeno <1,00 <=5 µg/L 1,00 25/02/2019
Etilbenzeno <0,84 <=200 µg/L 0,84 25/02/2019

Tolueno <0,10 <=170 µg/L 0,10 25/02/2019
Xilenos (o + m + p) <3,55 <=300 µg/L 3,55 25/02/2019

Referências Metodológicas
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Relatório N.:6505.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrito ABNT NBR 12619 Ago/92
Turbidez SMEWW 2130 B

Condutividade SMEWW 2510 B
Sólidos Dissolvidos Totais SMEWW 2540 E

Temperatura SMEWW 2550 A e B
Cobre, Ferro, Manganês, Sódio, Zinco SMEWW 3111 B

Bário SMEWW 3111 D
Cloro Residual SMEWW 4500 Cl G

Cloreto SMEWW 4500 Cl-B
Fluoreto SMEWW 4500 F-D

pH SMEWW 4500 H+
Sulfato SMEWW 4500 SO42- E

Escherichia coli SMEWW 9221 F
Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xilenos (o + m + p) USEPA 8260 C

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em DESACORDO com os valores máximos permitidos para
Classe 1 de Água Subterrânea estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 396 de 03 de abril de 2008. (Escherichia Coli)
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 396
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro, µS/cm - Microsiemens por Centímetro, °C - Graus
Celsius, NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez, µg/L - Micrograma por Litro,

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável
03. Informações importantes:

Ensaio(s) de Cloro Residual,pH,Temperatura, executado(s) in loco

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.
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Relatório N.:6505.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrito ABNT NBR 12619 Ago/92
Turbidez SMEWW 2130 B

Condutividade SMEWW 2510 B
Sólidos Dissolvidos Totais SMEWW 2540 E

Temperatura SMEWW 2550 A e B
Cobre, Ferro, Manganês, Sódio, Zinco SMEWW 3111 B

Bário SMEWW 3111 D
Cloro Residual SMEWW 4500 Cl G

Cloreto SMEWW 4500 Cl-B
Fluoreto SMEWW 4500 F-D

pH SMEWW 4500 H+
Sulfato SMEWW 4500 SO42- E

Escherichia coli SMEWW 9221 F
Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xilenos (o + m + p) USEPA 8260 C

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em DESACORDO com os valores máximos permitidos para
Classe 1 de Água Subterrânea estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 396 de 03 de abril de 2008. (Escherichia Coli)
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 396
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro, µS/cm - Microsiemens por Centímetro, °C - Graus
Celsius, NTU - Unidades Nefelométricas de Turbidez, µg/L - Micrograma por Litro,

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável
03. Informações importantes:

Ensaio(s) de Cloro Residual,pH,Temperatura, executado(s) in loco

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.
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Relatório N.:6505.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
11/03/2019 16:04:45

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808
11/03/2019 16:04:45

ICP-Brasil - 191204171004Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502456240201900000
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 6505.2019.B- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 553.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RESERVATÓRIO MONTANTE
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento ausente,
Temp Ambiente: 31.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 22/02/2019 11:40:00 Data de Recebimento: 22/02/2019
Responsável pela amostragem: Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

2,4-D <1,000 <=30 µg/L 1,000 25/02/2019
Bentazona <1,000 <=300 µg/L 1,000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Acrilamida <0,50 <=0,5 µg/L 0,50 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Coliformes Termotolerantes Ausente/100mL Ausente P/A - 23/02/2019

Enterococos Ausente Ausente NMP/100mL - 23/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe
Sulfóxido <5,000 <=10 µg/L 5,000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Pentaclorofenol <5,0000 <=9 µg/L 5,0000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Glifosato + AMPA <200,0 <=500 µg/L 200,0 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Alumínio <0,05 <=0,2 mg/L 0,05 25/02/2019

Antimônio <0,005 <=0,005 mg/L 0,005 25/02/2019
Arsênio <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019
Berílio <0,010 <=0,004 mg/L 0,010 25/02/2019
Boro <0,050 <=0,5 mg/L 0,050 25/02/2019

Cádmio <0,001 <=0,005 mg/L 0,001 25/02/2019
Chumbo <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019

Cianeto Total <0,001 <=0,07 mg/L 0,001 26/02/2019
Cobalto <0,050 - mg/L 0,050 25/02/2019
Cromo <0,010 <=0,05 mg/L 0,010 25/02/2019
Fenol <0,001 <=0,003 mg/L 0,001 26/02/2019
Lítio <1,000 - mg/L 1,000 25/02/2019

Mercúrio <0,0010 <=0,001 mg/L 0,0010 25/02/2019
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 6505.2019.B- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 553.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RESERVATÓRIO MONTANTE
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento ausente,
Temp Ambiente: 31.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 22/02/2019 11:40:00 Data de Recebimento: 22/02/2019
Responsável pela amostragem: Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

2,4-D <1,000 <=30 µg/L 1,000 25/02/2019
Bentazona <1,000 <=300 µg/L 1,000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Acrilamida <0,50 <=0,5 µg/L 0,50 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Coliformes Termotolerantes Ausente/100mL Ausente P/A - 23/02/2019

Enterococos Ausente Ausente NMP/100mL - 23/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe
Sulfóxido <5,000 <=10 µg/L 5,000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Pentaclorofenol <5,0000 <=9 µg/L 5,0000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Glifosato + AMPA <200,0 <=500 µg/L 200,0 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Alumínio <0,05 <=0,2 mg/L 0,05 25/02/2019

Antimônio <0,005 <=0,005 mg/L 0,005 25/02/2019
Arsênio <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019
Berílio <0,010 <=0,004 mg/L 0,010 25/02/2019
Boro <0,050 <=0,5 mg/L 0,050 25/02/2019

Cádmio <0,001 <=0,005 mg/L 0,001 25/02/2019
Chumbo <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019

Cianeto Total <0,001 <=0,07 mg/L 0,001 26/02/2019
Cobalto <0,050 - mg/L 0,050 25/02/2019
Cromo <0,010 <=0,05 mg/L 0,010 25/02/2019
Fenol <0,001 <=0,003 mg/L 0,001 26/02/2019
Lítio <1,000 - mg/L 1,000 25/02/2019

Mercúrio <0,0010 <=0,001 mg/L 0,0010 25/02/2019
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Relatório N.:6505.2019.B- V.0
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio
Molibdênio <0,010 <=0,07 mg/L 0,010 25/02/2019

Níquel <0,002 <=0,02 mg/L 0,002 25/02/2019
Nitrogênio Nitrato <0,10 <=10 mg/L 0,10 23/02/2019

Prata <0,010 <=0,1 mg/L 0,010 25/02/2019
Selênio <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019
Urânio <0,010 <=0,015 mg/L 0,010 25/02/2019

Vanádio <0,100 <=0,05 mg/L 0,100 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Alaclor <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019
Aldrin + Dieldrin <0,0050 <=0,03 µg/L 0,0050 25/02/2019

Carbofuran <5,0000 <=7 µg/L 5,0000 25/02/2019
Clordano (alfa + gama) <0,0400 <=0,2 µg/L 0,0400 25/02/2019

Clorotalonil <5,0000 <=30 µg/L 5,0000 25/02/2019
DDT (DDT + DDD + DDE) <0,0020 <=2 µg/L 0,0020 25/02/2019
Endossulfan (α + β + sais) <0,0100 <=20 µg/L 0,0100 25/02/2019

Endrin <0,0040 <=0,6 µg/L 0,0040 25/02/2019
Heptacloro + Heptacloro epóxido <0,0100 <=0,03 µg/L 0,0100 25/02/2019

Hexaclorobenzeno <0,0005 <=1 µg/L 0,0005 25/02/2019
Lindano (gama-HCH) <0,0100 <=2 µg/L 0,0100 25/02/2019

Metolacloro <0,0100 <=10 µg/L 0,0100 25/02/2019
Metoxicloro <0,0100 <=20 µg/L 0,0100 25/02/2019

Molinato <2,0000 <=6 µg/L 2,0000 25/02/2019
Pendimetalina <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019

Permetrina <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019
Propanil <5,0000 <=30 µg/L 5,0000 25/02/2019
Simazina <1,0000 <=2 µg/L 1,0000 25/02/2019

Trifluralina <0,2000 <=20 µg/L 0,2000 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzo(a)antraceno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019
Benzo(a)pireno <0,030 <=0,05 µg/L 0,030 25/02/2019

Benzo(b)fluoranteno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019
Benzo(k)fluoranteno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019

Criseno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019
Dibenzo(a,h)antraceno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
PCBs Totais <0,0010 <=0,5 µg/L 0,0010 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Atrazina <1,00 <=2 µg/L 1,00 25/02/2019

Clorpirifós <10,00 <=30 µg/L 10,00 25/02/2019
Cresóis (o + m + p) <5,00 600 µg/L 5,00 25/02/2019

Malation <0,10 <=190 µg/L 0,10 25/02/2019
P-Cresol <5,00 - µg/L 5,00 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
1,1-Dicloroeteno <5,00 <=30 µg/L 5,00 25/02/2019

1,2-Diclorobenzeno <5,00 <=1000 µg/L 5,00 25/02/2019
1,2-Dicloroetano <5,00 <=10 µg/L 5,00 25/02/2019

1,2-Dicloroeteno (cis + trans) <5,00 <=50 µg/L 5,00 25/02/2019
1,4-Diclorobenzeno <5,00 <=300 µg/L 5,00 25/02/2019

Cloreto de Vinila <1,00 <=5 µg/L 1,00 25/02/2019
Clorofórmio <1,00 <=200 µg/L 1,00 25/02/2019

Diclorometano (Cloreto de Metileno) <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019
Estireno <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) <2,00 <=2 µg/L 2,00 25/02/2019
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Relatório N.:6505.2019.B- V.0
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio
Molibdênio <0,010 <=0,07 mg/L 0,010 25/02/2019

Níquel <0,002 <=0,02 mg/L 0,002 25/02/2019
Nitrogênio Nitrato <0,10 <=10 mg/L 0,10 23/02/2019

Prata <0,010 <=0,1 mg/L 0,010 25/02/2019
Selênio <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019
Urânio <0,010 <=0,015 mg/L 0,010 25/02/2019

Vanádio <0,100 <=0,05 mg/L 0,100 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Alaclor <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019
Aldrin + Dieldrin <0,0050 <=0,03 µg/L 0,0050 25/02/2019

Carbofuran <5,0000 <=7 µg/L 5,0000 25/02/2019
Clordano (alfa + gama) <0,0400 <=0,2 µg/L 0,0400 25/02/2019

Clorotalonil <5,0000 <=30 µg/L 5,0000 25/02/2019
DDT (DDT + DDD + DDE) <0,0020 <=2 µg/L 0,0020 25/02/2019
Endossulfan (α + β + sais) <0,0100 <=20 µg/L 0,0100 25/02/2019

Endrin <0,0040 <=0,6 µg/L 0,0040 25/02/2019
Heptacloro + Heptacloro epóxido <0,0100 <=0,03 µg/L 0,0100 25/02/2019

Hexaclorobenzeno <0,0005 <=1 µg/L 0,0005 25/02/2019
Lindano (gama-HCH) <0,0100 <=2 µg/L 0,0100 25/02/2019

Metolacloro <0,0100 <=10 µg/L 0,0100 25/02/2019
Metoxicloro <0,0100 <=20 µg/L 0,0100 25/02/2019

Molinato <2,0000 <=6 µg/L 2,0000 25/02/2019
Pendimetalina <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019

Permetrina <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019
Propanil <5,0000 <=30 µg/L 5,0000 25/02/2019
Simazina <1,0000 <=2 µg/L 1,0000 25/02/2019

Trifluralina <0,2000 <=20 µg/L 0,2000 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzo(a)antraceno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019
Benzo(a)pireno <0,030 <=0,05 µg/L 0,030 25/02/2019

Benzo(b)fluoranteno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019
Benzo(k)fluoranteno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019

Criseno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019
Dibenzo(a,h)antraceno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
PCBs Totais <0,0010 <=0,5 µg/L 0,0010 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Atrazina <1,00 <=2 µg/L 1,00 25/02/2019

Clorpirifós <10,00 <=30 µg/L 10,00 25/02/2019
Cresóis (o + m + p) <5,00 600 µg/L 5,00 25/02/2019

Malation <0,10 <=190 µg/L 0,10 25/02/2019
P-Cresol <5,00 - µg/L 5,00 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
1,1-Dicloroeteno <5,00 <=30 µg/L 5,00 25/02/2019

1,2-Diclorobenzeno <5,00 <=1000 µg/L 5,00 25/02/2019
1,2-Dicloroetano <5,00 <=10 µg/L 5,00 25/02/2019

1,2-Dicloroeteno (cis + trans) <5,00 <=50 µg/L 5,00 25/02/2019
1,4-Diclorobenzeno <5,00 <=300 µg/L 5,00 25/02/2019

Cloreto de Vinila <1,00 <=5 µg/L 1,00 25/02/2019
Clorofórmio <1,00 <=200 µg/L 1,00 25/02/2019

Diclorometano (Cloreto de Metileno) <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019
Estireno <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) <2,00 <=2 µg/L 2,00 25/02/2019
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Relatório N.:6505.2019.B- V.0
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Tetracloroeteno (PCE) <5,00 <=40 µg/L 5,00 25/02/2019
Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB + 1,3,5

TCB) <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019

Tricloroeteno (TCE) <5,00 <=70 µg/L 5,00 25/02/2019

Referências Metodológicas
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrato ABNT NBR 12620 Set/92
Cádmio, Chumbo, Cromo, Níquel, Prata SMEWW 3111 B

Alumínio, Boro, Vanádio SMEWW 3111 D
Antimônio, Arsênio, Mercúrio, Selênio SMEWW 3114 B

Berílio, Cobalto, Lítio , Molibdênio, Urânio SMEWW 3120 B
Cianeto Total SMEWW 4500 CN- B, C e E

Fenol SMEWW 5530 D
Coliformes Termotolerantes SMEWW 9221 F

Enterococos SMEWW 9230 C
Glifosato + AMPA USEPA 547

Acrilamida USEPA 8032 A
Pentaclorofenol USEPA 8041 A

Alaclor, Aldrin + Dieldrin, Carbofuran, Clordano (alfa + gama),
Clorotalonil, DDT (DDT + DDD + DDE), Endossulfan (α + β +

sais), Endrin, Heptacloro + Heptacloro epóxido,
Hexaclorobenzeno, Lindano (gama-HCH), Metolacloro,

Metoxicloro, Molinato, Pendimetalina, Permetrina, Propanil,
Simazina, Trifluralina

USEPA 8081 B

PCBs Totais USEPA 8082 A
2,4-D, Bentazona USEPA 8151 A

1,1-Dicloroeteno, 1,2-Diclorobenzeno, 1,2-Dicloroetano,
1,2-Dicloroeteno (cis + trans), 1,4-Diclorobenzeno, Cloreto de

Vinila, Clorofórmio, Diclorometano (Cloreto de Metileno),
Estireno, Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano),

Tetracloroeteno (PCE), Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB
+ 1,3,5 TCB), Tricloroeteno (TCE)

USEPA 8260 C

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Atrazina, Clorpirifós, Cresóis (o + m +
p), Malation, P-Cresol

USEPA 8270 D

Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido USEPA 8318 A

Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em DESACORDO com os valores máximos permitidos para
Classe 1 de Água Subterrânea estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 396 de 03 de abril de 2008.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 396
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
µg/L - Micrograma por Litro, P/A - Presença ou Ausência, NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro,

Relatório de Ensaios tipo B
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
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Relatório N.:6505.2019.B- V.0
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Tetracloroeteno (PCE) <5,00 <=40 µg/L 5,00 25/02/2019
Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB + 1,3,5

TCB) <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019

Tricloroeteno (TCE) <5,00 <=70 µg/L 5,00 25/02/2019

Referências Metodológicas
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrato ABNT NBR 12620 Set/92
Cádmio, Chumbo, Cromo, Níquel, Prata SMEWW 3111 B

Alumínio, Boro, Vanádio SMEWW 3111 D
Antimônio, Arsênio, Mercúrio, Selênio SMEWW 3114 B

Berílio, Cobalto, Lítio , Molibdênio, Urânio SMEWW 3120 B
Cianeto Total SMEWW 4500 CN- B, C e E

Fenol SMEWW 5530 D
Coliformes Termotolerantes SMEWW 9221 F

Enterococos SMEWW 9230 C
Glifosato + AMPA USEPA 547

Acrilamida USEPA 8032 A
Pentaclorofenol USEPA 8041 A

Alaclor, Aldrin + Dieldrin, Carbofuran, Clordano (alfa + gama),
Clorotalonil, DDT (DDT + DDD + DDE), Endossulfan (α + β +

sais), Endrin, Heptacloro + Heptacloro epóxido,
Hexaclorobenzeno, Lindano (gama-HCH), Metolacloro,

Metoxicloro, Molinato, Pendimetalina, Permetrina, Propanil,
Simazina, Trifluralina

USEPA 8081 B

PCBs Totais USEPA 8082 A
2,4-D, Bentazona USEPA 8151 A

1,1-Dicloroeteno, 1,2-Diclorobenzeno, 1,2-Dicloroetano,
1,2-Dicloroeteno (cis + trans), 1,4-Diclorobenzeno, Cloreto de

Vinila, Clorofórmio, Diclorometano (Cloreto de Metileno),
Estireno, Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano),

Tetracloroeteno (PCE), Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB
+ 1,3,5 TCB), Tricloroeteno (TCE)

USEPA 8260 C

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Atrazina, Clorpirifós, Cresóis (o + m +
p), Malation, P-Cresol

USEPA 8270 D

Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido USEPA 8318 A

Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em DESACORDO com os valores máximos permitidos para
Classe 1 de Água Subterrânea estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 396 de 03 de abril de 2008.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 396
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
µg/L - Micrograma por Litro, P/A - Presença ou Ausência, NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro,

Relatório de Ensaios tipo B
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
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Relatório N.:6505.2019.B- V.0
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
11/03/2019 16:04:49

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808
11/03/2019 16:04:49

ICP-Brasil - 191204171004Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502456240201900000
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Relatório N.:6505.2019.B- V.0
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.
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Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502456240201900000

Software Ultra Lims - Versão: v0.0 - Amostra: 6505.2019  Data Emissão:11/03/2019 - Página:4/4

Página: 1020



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 6506.2019.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 553.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO 2 - JUSANTE
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento ausente,
Temp Ambiente: 31.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 22/02/2019 11:50:00 Data de Recebimento: 22/02/2019
Responsável pela amostragem: Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Escherichia coli Ausente/100mL Ausente NMP/100mL - 23/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Bário <0,50 <=0,7 mg/L 0,50 25/02/2019
Cloreto 16,46 <=250 mg/L 1,00 26/02/2019
Cobre <0,10 <=2 mg/L 0,10 25/02/2019

Condutividade 147,60 - µS/cm 1,00 25/02/2019
Ferro <0,10 <=0,3 mg/L 0,10 25/02/2019

Fluoreto 0,25 <=1,5 mg/L 0,10 26/02/2019
Manganês <0,10 <=0,1 mg/L 0,10 25/02/2019

Nitrogênio Nitrito <0,02 <=1 mg/L 0,02 23/02/2019
pH 7,79 N.A 1,00 22/02/2019

Sódio 25,47 <=200 mg/L 0,10 25/02/2019
Sólidos Dissolvidos Totais 73 <=1000 mg/L 5 25/02/2019

Sulfato 6,99 <=250 mg/L 4,00 26/02/2019
Zinco <0,05 <=5 mg/L 0,05 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Turbidez 0,26 - NTU 0,10 23/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Benzeno <1,00 <=5 µg/L 1,00 25/02/2019

Etilbenzeno <0,84 <=200 µg/L 0,84 25/02/2019
Tolueno <0,10 <=170 µg/L 0,10 25/02/2019

Xilenos (o + m + p) <3,55 <=300 µg/L 3,55 25/02/2019

Referências Metodológicas
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrito ABNT NBR 12619 Ago/92
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Relatório N.:6506.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
Parâmetros Metodologia

Turbidez SMEWW 2130 B
Condutividade SMEWW 2510 B

Sólidos Dissolvidos Totais SMEWW 2540 E
Cobre, Ferro, Manganês, Sódio, Zinco SMEWW 3111 B

Bário SMEWW 3111 D
Cloreto SMEWW 4500 Cl-B
Fluoreto SMEWW 4500 F-D

pH SMEWW 4500 H+
Sulfato SMEWW 4500 SO42- E

Escherichia coli SMEWW 9221 F
Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xilenos (o + m + p) USEPA 8260 C

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
1 de Água Subterrânea estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 396 de 03 de abril de 2008.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 396
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro, µS/cm - Microsiemens por Centímetro, NTU - Unidades
Nefelométricas de Turbidez, µg/L - Micrograma por Litro,

Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável
03. Informações importantes:

Ensaio(s) de pH, executado(s) in loco

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.
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Relatório N.:6506.2019.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob CRL 0411
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 6506.2019.B- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: MINERAÇÃO LONGA VIDA Ltda - EPP
Endereço: BAIRRO DO ALEGRE,S/N BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000
Proposta Comercial: 553.2019.V0
Contato: MARLON E-mail: marlon.silva@chiaviniesantos.com Fone: (15) 3521-2699

02. Dados da Amostragem:

Descrição do Ponto de Coleta: RIO 2 - JUSANTE
Endereço Coleta: BAIRRO DO ALEGRE,S/N, BAIRRO DO ALEGRE - Nova Campina/SP CEP: 18435000

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Tempo: Sol entre nuvens, Vento ausente,
Temp Ambiente: 31.00°C, Temp Transporte: 6.00°C,

Matriz e Origem Amostra: Rio - Rio
Característica da Amostra: Simples
Data de Coleta: 22/02/2019 11:50:00 Data de Recebimento: 22/02/2019
Responsável pela amostragem: Nelson Emidio

Resultados
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

2,4-D <1,000 <=30 µg/L 1,000 25/02/2019
Bentazona <1,000 <=300 µg/L 1,000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Acrilamida <0,50 <=0,5 µg/L 0,50 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Coliformes Termotolerantes Ausente/100mL Ausente P/A - 23/02/2019

Enterococos Ausente Ausente NMP/100mL - 23/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe
Sulfóxido <5,000 <=10 µg/L 5,000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Pentaclorofenol <5,0000 <=9 µg/L 5,0000 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Glifosato + AMPA <200,0 <=500 µg/L 200,0 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Alumínio <0,05 <=0,2 mg/L 0,05 25/02/2019

Antimônio <0,005 <=0,005 mg/L 0,005 25/02/2019
Arsênio <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019
Berílio <0,010 <=0,004 mg/L 0,010 25/02/2019
Boro <0,050 <=0,5 mg/L 0,050 25/02/2019

Cádmio <0,001 <=0,005 mg/L 0,001 25/02/2019
Chumbo <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019

Cianeto Total <0,001 <=0,07 mg/L 0,001 26/02/2019
Cobalto <0,050 - mg/L 0,050 25/02/2019
Cromo <0,010 <=0,05 mg/L 0,010 25/02/2019
Fenol <0,001 <=0,003 mg/L 0,001 26/02/2019
Lítio <1,000 - mg/L 1,000 25/02/2019

Mercúrio <0,0010 <=0,001 mg/L 0,0010 25/02/2019
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Relatório N.:6506.2019.B- V.0
Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio
Molibdênio <0,010 <=0,07 mg/L 0,010 25/02/2019

Níquel <0,002 <=0,02 mg/L 0,002 25/02/2019
Nitrogênio Nitrato <0,10 <=10 mg/L 0,10 23/02/2019

Prata <0,010 <=0,1 mg/L 0,010 25/02/2019
Selênio <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019
Urânio <0,010 <=0,015 mg/L 0,010 25/02/2019

Vanádio <0,100 <=0,05 mg/L 0,100 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Alaclor <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019
Aldrin + Dieldrin <0,0050 <=0,03 µg/L 0,0050 25/02/2019

Carbofuran <5,0000 <=7 µg/L 5,0000 25/02/2019
Clordano (alfa + gama) <0,0400 <=0,2 µg/L 0,0400 25/02/2019

Clorotalonil <5,0000 <=30 µg/L 5,0000 25/02/2019
DDT (DDT + DDD + DDE) <0,0020 <=2 µg/L 0,0020 25/02/2019
Endossulfan (α + β + sais) <0,0100 <=20 µg/L 0,0100 25/02/2019

Endrin <0,0040 <=0,6 µg/L 0,0040 25/02/2019
Heptacloro + Heptacloro epóxido <0,0100 <=0,03 µg/L 0,0100 25/02/2019

Hexaclorobenzeno <0,0005 <=1 µg/L 0,0005 25/02/2019
Lindano (gama-HCH) <0,0100 <=2 µg/L 0,0100 25/02/2019

Metolacloro <0,0100 <=10 µg/L 0,0100 25/02/2019
Metoxicloro <0,0100 <=20 µg/L 0,0100 25/02/2019

Molinato <2,0000 <=6 µg/L 2,0000 25/02/2019
Pendimetalina <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019

Permetrina <5,0000 <=20 µg/L 5,0000 25/02/2019
Propanil <5,0000 <=30 µg/L 5,0000 25/02/2019
Simazina <1,0000 <=2 µg/L 1,0000 25/02/2019

Trifluralina <0,2000 <=20 µg/L 0,2000 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________

Benzo(a)antraceno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019
Benzo(a)pireno <0,030 <=0,05 µg/L 0,030 25/02/2019

Benzo(b)fluoranteno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019
Benzo(k)fluoranteno <0,050 <=0,05 µg/L 0,050 25/02/2019

Criseno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019
Dibenzo(a,h)antraceno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010 <=0,05 µg/L 0,010 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
PCBs Totais <0,0010 <=0,5 µg/L 0,0010 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Atrazina <1,00 <=2 µg/L 1,00 25/02/2019

Clorpirifós <10,00 <=30 µg/L 10,00 25/02/2019
Cresóis (o + m + p) <5,00 600 µg/L 5,00 25/02/2019

Malation <0,10 <=190 µg/L 0,10 25/02/2019
P-Cresol <5,00 - µg/L 5,00 25/02/2019

________________________________________________________________________________________________________________________
1,1-Dicloroeteno <5,00 <=30 µg/L 5,00 25/02/2019

1,2-Diclorobenzeno <5,00 <=1000 µg/L 5,00 25/02/2019
1,2-Dicloroetano <5,00 <=10 µg/L 5,00 25/02/2019

1,2-Dicloroeteno (cis + trans) <5,00 <=50 µg/L 5,00 25/02/2019
1,4-Diclorobenzeno <5,00 <=300 µg/L 5,00 25/02/2019

Cloreto de Vinila <1,00 <=5 µg/L 1,00 25/02/2019
Clorofórmio <1,00 <=200 µg/L 1,00 25/02/2019

Diclorometano (Cloreto de Metileno) <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019
Estireno <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) <2,00 <=2 µg/L 2,00 25/02/2019
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Molibdênio <0,010 <=0,07 mg/L 0,010 25/02/2019

Níquel <0,002 <=0,02 mg/L 0,002 25/02/2019
Nitrogênio Nitrato <0,10 <=10 mg/L 0,10 23/02/2019

Prata <0,010 <=0,1 mg/L 0,010 25/02/2019
Selênio <0,010 <=0,01 mg/L 0,010 25/02/2019
Urânio <0,010 <=0,015 mg/L 0,010 25/02/2019

Vanádio <0,100 <=0,05 mg/L 0,100 25/02/2019
________________________________________________________________________________________________________________________
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Heptacloro + Heptacloro epóxido <0,0100 <=0,03 µg/L 0,0100 25/02/2019

Hexaclorobenzeno <0,0005 <=1 µg/L 0,0005 25/02/2019
Lindano (gama-HCH) <0,0100 <=2 µg/L 0,0100 25/02/2019

Metolacloro <0,0100 <=10 µg/L 0,0100 25/02/2019
Metoxicloro <0,0100 <=20 µg/L 0,0100 25/02/2019
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Parâmetros Resultados Analíticos VMP - Conama 396 Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Tetracloroeteno (PCE) <5,00 <=40 µg/L 5,00 25/02/2019
Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB + 1,3,5

TCB) <5,00 <=20 µg/L 5,00 25/02/2019

Tricloroeteno (TCE) <5,00 <=70 µg/L 5,00 25/02/2019

Referências Metodológicas
Parâmetros Metodologia

Nitrogênio Nitrato ABNT NBR 12620 Set/92
Cádmio, Chumbo, Cromo, Níquel, Prata SMEWW 3111 B

Alumínio, Boro, Vanádio SMEWW 3111 D
Antimônio, Arsênio, Mercúrio, Selênio SMEWW 3114 B

Berílio, Cobalto, Lítio , Molibdênio, Urânio SMEWW 3120 B
Cianeto Total SMEWW 4500 CN- B, C e E

Fenol SMEWW 5530 D
Coliformes Termotolerantes SMEWW 9221 F

Enterococos SMEWW 9230 C
Glifosato + AMPA USEPA 547

Acrilamida USEPA 8032 A
Pentaclorofenol USEPA 8041 A

Alaclor, Aldrin + Dieldrin, Carbofuran, Clordano (alfa + gama),
Clorotalonil, DDT (DDT + DDD + DDE), Endossulfan (α + β +

sais), Endrin, Heptacloro + Heptacloro epóxido,
Hexaclorobenzeno, Lindano (gama-HCH), Metolacloro,

Metoxicloro, Molinato, Pendimetalina, Permetrina, Propanil,
Simazina, Trifluralina

USEPA 8081 B

PCBs Totais USEPA 8082 A
2,4-D, Bentazona USEPA 8151 A

1,1-Dicloroeteno, 1,2-Diclorobenzeno, 1,2-Dicloroetano,
1,2-Dicloroeteno (cis + trans), 1,4-Diclorobenzeno, Cloreto de

Vinila, Clorofórmio, Diclorometano (Cloreto de Metileno),
Estireno, Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano),

Tetracloroeteno (PCE), Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB
+ 1,3,5 TCB), Tricloroeteno (TCE)

USEPA 8260 C

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Atrazina, Clorpirifós, Cresóis (o + m +
p), Malation, P-Cresol

USEPA 8270 D

Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido USEPA 8318 A

Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
1 de Água Subterrânea estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 396 de 03 de abril de 2008.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 396
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
µg/L - Micrograma por Litro, P/A - Presença ou Ausência, NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro,

Relatório de Ensaios tipo B
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 23ª edição, tabela 1060 I. Metodologia de Análise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 23ª edição, ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.
Os resultados desta análise referem-se exclusivamente a amostra e parâmetros analisados. Laboratório de Ensaio acreditado pela
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1,2-Dicloroeteno (cis + trans), 1,4-Diclorobenzeno, Cloreto de

Vinila, Clorofórmio, Diclorometano (Cloreto de Metileno),
Estireno, Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano),

Tetracloroeteno (PCE), Triclorobenzenos (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB
+ 1,3,5 TCB), Tricloroeteno (TCE)

USEPA 8260 C

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno, Atrazina, Clorpirifós, Cresóis (o + m +
p), Malation, P-Cresol

USEPA 8270 D

Aldicarbe + Aldicarbe Sulfona + Aldicarbe Sulfóxido USEPA 8318 A

Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores máximos permitidos para Classe
1 de Água Subterrânea estabelecido pela Resolução do CONAMA N° 396 de 03 de abril de 2008.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Conama 396
Referência(s) Normativa(s): - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Edition
- United States Environmental Protection Agency

Legenda
µg/L - Micrograma por Litro, P/A - Presença ou Ausência, NMP/100mL - Número Mais Provável por 100 mL, mg/L - Miligrama por Litro,

Relatório de Ensaios tipo B
L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

04. Observações
Para valores ou intervalos recomendáveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Máximo Recomendável)
Para resultados <1 = Ausência de Bactérias Heterotróficas. P/A = Presença/Ausência
A preservação e validade dos ensaios contratados estão definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
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CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 411.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possível contaminação de reagentes e água deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibração. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificação
do  método  e/ou  não  detectado.  (N)  Constituintes  orgânicos  identificados.  A  confirmação  é  necessária.  (PND)  Precisão  não
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiências grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessário. (RND) Recuperação não determinada.

05. Procedimento de Amostragem
De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 – Ordem de Serviço Externa. Os parâmetros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, são determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informações, orientações sobre amostragem pelo cliente – FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergências  nos  resultados analíticos,  são de responsabilidade do cliente.  Para  anormalidade na amostragem,  estão
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 – Registro de Amostra Não Conforme.
Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto á temperatura e/ou validade da amostra,
somente será analisada mediante autorização do cliente.

ROSECLEIA SERAPHIM:02207132862
11/03/2019 16:04:54

ICP-Brasil - 191204155840Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808
11/03/2019 16:04:54

ICP-Brasil - 191204171004Z

Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados
emitidos no ãmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

Rose Marie Serafim

Responsável Legal

Rosecléia Seraphim
CRQ04265288

Químico Responsável

Código de Verificação: 00033436502456250201900000
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1. OBJETIVOS 

O presente relatório executado para a MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA., inscrita no CNPJ 

sob nº 49.541.550/0001-07, situada no Sítio Olho D´Água, s/nº, na cidade de Nova Campina, SP, 

detalha o acompanhamento de detonações primárias por explosivos através de medição 

sismográfica realizadas no entorno da mineração, na data de 04/abril/2019. 

 
Mapa acesso à cidade de Nova Campina. Fonte: Google Maps 

 
 
 
 
 

 
Mapa de Acesso ao Local. Fonte: Google Maps 
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A Mineração Longa Vida explota o filito que é uma rocha metamórfica de granulação fina, 

intermediária entre a ardósia e o micaxisto. Parte da lavra pode ser feita por escavação 

simples, mas em alguns trechos o uso de explosivos se justifica para melhorar a produtividade. 

O objetivo básico a ser atingido com esse estudo é o de fornecer subsídios essenciais, 

através do monitoramento de fogos primários por meio de equipamentos e operadores 

apropriados, que permitam uma avaliação de alguns parâmetros técnicos envolvidos na 

operação.  

Assegura-se assim um padrão de trabalho aceitável pela vizinhança à mineração, sem, no 

entanto se descuidar da necessidade de bons resultados de desmonte de rocha e 

consequentemente produtividade geral envolvida. Esses bons resultados, além de economia, 

tornam desnecessários os desmontes secundários que geram maior impacto como será 

descrito posteriormente. 

Trata-se, portanto de relacionar o resultado obtido com os respectivos eventos, a fim de 

se possuir condições de discussão de eventuais mudanças ou até a confirmação da constância 

de um bom padrão de trabalho em relação à vizinhança com segurança. 

Esse primeiro monitoramento será focado nos riscos preliminares avaliando os resultados 

do plano de fogo executado e o entorno. 

  

Página: 1033



Mineração Longa Vida Ltda. – Relatório de Monitoramento de Vibração e Sobrepressão Acústica  

 

Período: 04/abril/2019           -           Engº Minas – Aureo Yogi  6 

 

2. INTRODUÇÃO 

2.1 OPERAÇÕES DE DESMONTE 

As operações que compõe o desmonte de rocha com explosivos basicamente são: 

 - Perfuração; 

 - Carregamento com Explosivos e Ligação dos furos; 

 - Detonação. 

Além disso, existem dois tipos distintos de desmonte, o desmonte primário e outro 

desmonte secundário. O desmonte primário tem como objetivo gerar uma grande quantidade 

de rocha fragmentada a partir de bancadas, utilizando-se também grande quantidade de 

explosivo. O desmonte secundário pode ser executado para se corrigir imperfeições do piso 

(repé) ou da face (levante) e para fragmentar grandes blocos de rocha originados do desmonte 

(fogacho). Esta operação se caracteriza pela pequena quantidade de explosivo empregado nos 

furos. Atualmente, na Mineração Longa Vida, não é necessário o desmonte de blocos de rocha 

(matacos). 

A detonação é precedida pelos seguintes procedimentos de segurança: 

- Todas as operações de mina são paralisadas e o pessoal evacuado para áreas de 

segurança.  

- Bloqueio de todos os acessos; 

- Acionamento da sirene reforçando a sinalização; 

- Comunicação com o cabo de fogo para autorização da detonação; 

-Liberação da área somente após autorização do cabo de fogo. 

 

2.2 PARÂMETROS TÉCNICOS 

As detonações geralmente tem potencial de gerar três efeitos indesejáveis, se excedidos 

os limites de segurança e de conforto como as vibrações, sobrepressão acústica e 

ultralançamento. De maneira bem genérica e simplificada uma quantidade subdimensionada 

de explosivo provoca um aumento nos níveis de vibração enquanto uma quantidade 
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superdimensionada provoca um aumento nos níveis de sobrepressão acústica, podendo 

aumentar o lançamento de fragmentos e, em última instância, provocar um ultralançamento 

de materiais. 

Para prevenção de valores indesejados de vibração devemos levar em conta basicamente 

dois aspectos: a carga máxima de explosivo detonada por espera e a distância e direção da 

frente de detonação em relação à estrutura ou região de interesse que se deseja preservar. 

Entretanto, determinados parâmetros do plano de fogo executado podem conjunta ou 

isoladamente influir de uma forma preponderante à carga máxima por espera sobre os 

resultados obtidos: 

- tipo de explosivo; 

- tempo de retardo; 

- afastamento efetivo; 

- tipo de iniciação e direção; 

- geologia da frente detonada; 

- inclinação da perfuração; 

- área de frente livre; 

- subfuração; 

- furos de levante ou repé. 

Para o caso de sobrepressão acústica, devemos observar os aspectos que indiquem uma 

maior facilidade de expansão de gases para atmosfera e sua facilidade de propagação na 

mesma: 

- tampão; 

- exposição de acessórios explosivos de iniciação ou ligação; 

- geologia da frente de detonação; 

- deslocamento da rocha no fogo em função de irregularidades da face; 

- temperatura ambiente; 

- direção e intensidade do vento; 

- teto (altura e presença de inversão térmica). 
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 O ultralançamento é definido como qualquer lançamento de material além dos limites 

projetados e desejáveis. Diversos fatores influenciam nesses fatores dentre os principais: 

- excesso de carga explosiva no furo (cavidades ou alterações geológicas); 

- reduzido afastamento em relação à face livre; 

- sequência de detonação incorreta; 

- tamponamento insuficiente (crateramento); 

- desmonte secundário mal projetado. 

 

2.3 NORMAS BRASILEIRAS  

Para correta avaliação dos danos que devemos evitar em estruturas que desejamos 

preservar e do padrão de aceitação da população com relação ao inevitável desconforto 

causado quando da ocorrência de detonações, observamos, sobretudo dois resultados: a 

duração e a intensidade dos eventos. 

A Associação Brasileira Normas Técnicas (ABNT), por exemplo, adota como norma a 

NBR9653:2018 “Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas 

minerações em áreas urbanas” que adota como parâmetros aceitáveis velocidades de 

partícula de pico segundo a tabela abaixo: 

 

Tabela: Vibração Admissível (mm/s) em função da frequência (Hz) – NBR9653 

FAIXA DE FREQUENCIA (Hz) LIMITE Velocidade de Vibração de Partícula de Pico (mm/s) 

4 a 15 Iniciando em 15 e aumentando linearmente até 20 

15 a 40 Acima de 20 aumentando linearmente até 50 

Acima de 40 50 

Nota: Para valores de freqüência abaixo de 4Hz, deve ser utilizado como limite o critério de 
deslocamento de partícula de pico de no máximo 0,6mm (de zero a pico). 
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Gráfico Vpp (mm/s) x F (Hz) – ABNT NBR9653 

Para o nível de sobrepressão acústica de pico considera-se o limite tolerável de 134 dBL. 

Define o ultralançamento como sendo o lançamento de fragmento de rocha além do 

perímetro operacional do empreendimento. 

Dentre o escopo da NBR9653:2018, temos: 

 

“  Esta Norma especifica a metodologia para reduzir os riscos inerentes ao desmonte de rocha com uso 
de explosivos em indústria de mineração e construção em geral, estabelecendo parâmetros a um grau 
compatível com a tecnologia disponível, para a segurança das populações vizinhas, referindo-se a danos 
estruturais e procedimentos recomendados quanto à resposta humana. 

   Esta Norma se aplica somente às emissões de ruídos impulsivos, vibrações pelo terreno e 
ultralançamentos decorrentes do desmonte de rocha por explosivos. 
   É facultativa a aplicação desta Norma nas minerações localizadas em áreas não urbanas. Para 
situações que envolvam riscos semelhantes, esta Norma deve ser aplicada. “ 

 

A CETESB, possui a norma técnica D7.013, fevereiro de 2015 – Avaliação e 

monitoramento das operações de desmonte de rocha com uso de explosivo na mineração: 

Procedimento. Estabelece como limites o valor de 4,2 mm/s de pico de velocidade resultante 

de vibração de partícula e, 128 dBL de pressão acústica. 
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Define o ultralançamento como sendo o lançamento de fragmento de rocha, de qualquer 

tamanho, além da área operacional do empreendimento. A área operacional compreende as 

frentes de lavra, as instalações de beneficiamento, acessos internos, oficinas e demais 

facilidades de infraestrutura de suporte para a atividade de mineração. 

Dentre os objetivos da norma técnica D7.013, temos: 

 

“2.1 Fixa as condições mínimas exigíveis para o controle da operação de desmonte de rochas com uso de 
explosivos e seus acessórios, no que se refere à prevenção e mitigação de impactos ao meio ambiente 
relacionados à pressão acústica e vibração, podendo, a critério da CETESB, ser feitas exigências 
complementares para garantir o atendimento à legislação vigente. Esta norma é específica para as 
medições e avaliações de vibração e pressão acústicas gerados por desmontes de rochas com o uso de 
explosivos. Para avaliação de outros parâmetros que não estabelecidos no escopo desta norma devem 
ser criadas novas regulamentações.  
2.2 Estabelece limites para avaliação do incômodo gerado pelas operações de desmonte de rochas com 
uso de explosivos e seus acessórios relacionados à pressão acústica e vibração.  
2.3 Não é aplicável para avaliações de danos estruturais decorrentes das operações de desmonte de 
rochas com uso de explosivos e seus acessórios.” 

 

A Agência Nacional de Mineração (ANM – antiga DNPM), segundo sua Portaria nº 237, 

de 18 de outubro de 2001, atualizada pela Portaria nº 12, de 22 de janeiro de 2002, aprovando 

as Normas de Mineração de que trata o Art. 97 do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 

1967, Código de Mineração, em sua NRM-16 – Operações com Explosivos e Acessórios, define 

os limites de 15 mm/s para a componente vertical e 134 dB de sobrepressão acústica. 

 

“16.4.10 Em minas a céu aberto, próximas de habitações, vilas, fábricas, redes de energia, minas 
subterrâneas, construções subterrâneas e obras civis, tais como pontes, oleodutos, gasodutos, 
minerodutos, subestações de energia elétrica, além de outras obras de interesse público devem ser 
definidos perímetros de segurança e métodos de monitoramento e apresentados no Plano de Lavra ou 
quando exigidos, a critério do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 
... 
16.4.14 O monitoramento de vibrações no solo e o ruído no ar decorrente das detonações devem ser 
realizados nas obras civis próximas ao local de detonação e manter-se dentre dos seguintes limites 
máximos: 
a) velocidade de vibração de partícula 15 mm/s (quinze milímetros por segundo) – componente vertical 
e 
b) sobrepressão sonora: 134 dB (A) (cento e trinta e quatro decibéis)” 
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3. EQUIPAMENTO UTILIZADO 

As sismografias foram realizadas utilizando o sismógrafo de engenharia: 

• Mini Seis II fabricado pela WHITE INDUSTRIAL SEISMOLOGY INC., composto por um 

geofone triaxial e microfone, devidamente calibrados. 

Esses sismógrafos possuem software, Seismograph Data Analysis, de análise dos dados e 

emissão de sismograma com os resultados. 

 

  

Mini Seis II - WhiteSeis Seismograph Data Analysis 

Principais caracteristicas do Sismógrafo: 

 - Geofone Triaxial e Microfone; 
 - Intervalo de Freqüência: 2 à 250 Hz; 
 - Faixa de captação do geofone : 00 - 254 mm/seg.; 
 - Faixa de captação do Microfone: 106 dB à 148dB; 
 - Taxa de amostragem: 1024 pts/s; 
 - Temperatura de Operação: -18º a 54º C; 
 - Possui sistema interno de verificação da calibração (autochecagem); 
 - Tempo de Captação: de 1s a 9s; 
 - Memória: 1/8 Mb (20 - 30 eventos ); 
 

 De acordo com a NBR9653, e com o aval da WHITE INDUSTRIAL SEISMOLOGY INC., os 

equipamentos são aferidos a cada dois anos. Essa aferição é feita pela empresa TECMETRO – 

Tecnologia em Medições Ltda., conforme os certificados de calibração em anexo. Essa empresa 

é acreditada pela REMESP (Rede Metrológica do Estado de São Paulo). 
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4. VIBRAÇÕES 

4.1. REAÇÕES HUMANAS ÀS VIBRAÇÕES 

Siskind et al. (1980), em suas conclusões e à partir de trabalhos de diversos autores que 

estudaram reações humanas a vibrações, estabeleceram que as reações humanas podem representar o 

principal fator limitante aos níveis de vibração decorrentes da detonação de cargas explosivas. Citam 

ainda que: 

•  Níveis de vibração passíveis de serem sentidos são consideravelmente menores que aqueles 

requeridos para produzir danos. 

•  A reação humana às vibrações depende da duração do evento para as mesmas amplitudes. 

•  Velocidades de partícula de 12,5 mm/s de uma detonação típica (vibrações com duração de 1 

segundo) seriam toleráveis por aproximadamente 95% das pessoas, que as considerariam como 

“claramente perceptível” (alguns estudos classificam a percepção humana às vibrações em diversos 

níveis, como “fracamente perceptíveis”, “distintamente perceptíveis” e “fortemente perceptíveis”). 

•  Relevante na percepção e reação às vibrações é o grau de interferência que provocam em atividades 

normais (sono, conversação, assistir televisão, ler), oferecendo riscos à saúde e afetando rendimento 

operacional. 

• Para pessoas em residências, os mais sérios problemas relacionados às vibrações são a 

movimentação nas estruturas, medo (de danos ou prejuízos, além de ferimentos) e, para alguns, 

interferência em atividades. 

 O medo do dano potencial e a interferência nas atividades cotidianas são os principais 

inconvenientes. Esse medo potencial é a sensação de prejuízo mesmo que o dano não se confirme. Pode-

se comparar à injeção aplicada pelo médico, onde a simples visualização da agulha já causa o sentimento 

de dor. 

 Numa comunidade onde as pessoas estão seguras, ou convencidas, de que não haverá danos, elas 

suportarão vibrações impulsivas de, no mínimo, 12,7 mm/s durante o dia quando as vibrações de fundo 

são altas também, como centros comerciais. Porém, quando sua percepção não é “reduzida” qualquer 

trepidar torna-se um problema em potencial. 
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 Segundo a American National Standards Institute (ANSI), a resposta humana às vibrações de 

corpo inteiro tem três efeitos possíveis, em ordem crescente de preocupação: 

(1) Percepção e alarme (conforto); 

(2) Limites de proficiência ou interferência de atividade; 

(3) Efeitos ligados à saúde e segurança. 

Em sua norma ANSI S3.18 – 1979, transmite o conceito de vibração de corpo inteiro para a 

população em geral. A tabela abaixo fornece limites tolerados por seres humanos em eventos de um 

minuto, sendo mais indicada para vibrações contínuas do que transitórias. 

 

Frequência 

(Hz) 

Conforto 

(mm/s) 

Proficiência 

(mm/s) 

Saúde 

(mm/s) 

4 35,6 111,8 223,6 

8 17,8 55,9 111,8 

20 17,8 55,9 111,8 

Tabela ANSI S3.18 – 1979 convertido em mm/s 

 

A ANSI reconhece que as pessoas que percebem as vibrações impactando suas construções, tem 

diferentes respostas em relação às pessoas que executam uma tarefa com conforto e saúde dentro de um 

ou outro ambiente com vibração diferente das construções (ex: operando um veículo). A ANSI 

desenvolveu uma norma separada para este caso, a qual inclui implicitamente os fatores de ambiente, 

apreensão, sentimento de dano e sentimentos de intrusão dentro de uma situação privada, tal qual uma 

casa (ANSI S3.29 – 1983). Nesta norma, as pessoas não respondem diretamente às vibrações, mas a 

resposta da estrutura à vibração, incluindo todos os efeitos secundários, tais como trepidação de janelas, 

movimentos de objetos soltos, movimentos de quadros na parede, etc. 

A tabela abaixo lista valores de velocidade de pico de partícula para vibrações transitórias 

menores do que um segundo de duração, combinando componentes verticais e horizontais no pior caso. 
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Frequência de eventos diários 1 12 26 

Estrutura Crítica (hospital) 0,127 0,069 0,048 

Residência, noite 0,203 0,097 0,066 

Residência, dia 12,70 6,35 4,32 

Escritório 18,03 8,89 6,10 

OBS.: Valores para curvas de frequência combinada de 8 a 80 Hz em mm/s 
Tabela ANSI S3.29 – 1983 convertido em mm/s  

 

 

4.2. VIBRAÇÕES PROPAGADAS PELO TERRENO 

A fração da energia liberada pelo desmonte de rochas, transmitidas ao maciço e não absorvidas 

na realização de trabalho útil provocam perturbações que se manifestam pela movimentação de suas 

partículas constituintes em torno de sua posição de equilíbrio, que será tão acentuada quanto maior for a 

intensidade da perturbação, dentro dos limites elásticos do meio. Essa movimentação de partículas é 

transmitida àquelas situadas em seu entorno, e assim sucessivamente, causando a propagação da onda 

através do maciço. Manifestam-se inicialmente como ondas compressivas, às quais se seguem ondas 

secundárias ou cisalhantes; sua interação em interfaces com o ar geram ondas de superfície. 

A propagação dessas ondas sísmicas é afetada, em sua intensidade, pela energia liberada na 

fonte, distância percorrida, características do meio, tipo de onda, frequência, ângulo de incidência com 

interfaces entre meios distintos e descontinuidades existentes no meio. Vibrações são, portanto, a 

resposta do maciço a tais perturbações e são quantificadas através das grandezas deslocamento, 

aceleração e velocidade de partícula, assim denominada para diferenciá-la da velocidade de propagação 

da onda. Dadas às características da fonte, essas vibrações são classificadas como transientes. É, 

provavelmente, a principal causa de animosidade entre empreendimentos que utilizam em sua atividade 

produtiva o desmonte de rochas com a utilização de explosivos e sua vizinhança. O mesmo é verificado 

em desmonte de rocha à frio, porém, em muito menor escala.  

Langefors & Kihlström (1978) sustentam que também deveriam ser feitas considerações sobre 

como tais vibrações são entendidas, já que parte considerável desta animosidade decorre de um falso 

conceito de risco de danos por parte de leigos, os quais consideram, ainda, que o empreendimento não 

disponibiliza informações quando ocorre algo desagradável. 

Neste sentido, Stagg et al. (1984; segundo Sanches, 1995b), estudaram a origem e o processo de 

fissuração em residências e chegaram à conclusão que a atividade humana e as variações de temperatura 
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e umidade provocam deformações em paredes equivalentes a movimentos vibratórios de elevada 

amplitude. 

 A tabela abaixo indica que um número de incidentes comuns produz vibrações de maior do que a 

maioria das vibrações geradas por detonação, e que ao longo da vida diária, uma família irá produzir 

esforços similares àqueles produzidos também. 

 

Evento Nível de Vibração Equivalente (mm/s) 

Andar 0,8 

Batida de Calcanhar 3,8 

Pular 7,1 

Bater Portas 12,7 

Bater Pregos 22,4 

Efeitos Ambientais Diários 76 

 Valores segundo Stagg ET al. 

 

4.3. DANOS ESTRUTURAIS 

Duvall e Fogelson (1962) concluíram que danos em residências são proporcionais à velocidade de 

vibração de partícula e que danos maiores (queda de reboco ou rachaduras) podem ser esperados a partir 

de Vp de 190mm/s (7,6pol/s). Já danos menores (trincas no reboco, abertura de rachaduras 

preexistentes) podem ser esperados a partir de Vp de 140mm/s (5,6pol/s) e que 50mm/s (2,0pol/s) 

representa um valor razoável de separação entre zona de segurança e uma zona de prováveis danos. O 

Boletim 656, publicado pelo Bureau of Mines em 1971, intitulado "Blasting Vibrations and Their Effects of 

Structures", propôs uma velocidade máxima de partícula de 50mm/s (2,0pol/s) como o nível de segurança 

para as construções civis. A probabilidade de danos a uma estrutura residencial varia conforme aumenta 

ou diminui, em proporção, o nível de vibração acima ou abaixo de 50mm/s. 

O critério atual de danos desenvolvido pelo United States Bureau of Mines (USBM) baseia-se nas 

pesquisas realizadas em minerações a céu aberto e publicadas em 1980 no Report of Investigation RI 

8507, intitulado "Structure Response & Damage Produced by Ground Vibration from Surface Mine 

Blasting" (Siskind et al., 1980). Nesse trabalho, foi constatado que existe um sério problema com a 

ressonância estrutural, originada em resposta à vibração de baixa freqüência propagada no terreno, 

apresentando como resultado aumentos em deslocamentos e deformações, o que veio reforçar a idéia de 

que danos podem ser ocasionados pela freqüência. Os limites de danos adotados no RI 8507 foram 
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definidos para "danos cosméticos do tipo mais superficial", ou seja, fissuras internas que se desenvolvem 

em todas as residências, independentemente das vibrações geradas pela detonação de explosivos. Os 

níveis de vibração de partícula seguros foram definidos como "níveis com improbabilidade de produzir 

fissuras no interior de residências ou quaisquer outros danos". 

Trabalhos de Langfors e Kihlstrom (1963) e do USBM (Siskind et al.,1980) indicam total ausência 

de danos nas condições anteriormente mencionadas e também para valores de Vp menores que 50mm/s. 

Para uma faixa de freqüência entre 2 e 40Hz, os limites de Vp possuem ampla dispersão, devido aos 

grandes deslocamentos que ocorrem associados à ressonância estrutural (as freqüências naturais das 

estruturas estão nessa faixa). Para esses casos, os limites de velocidade de vibração de partícula (Vp) com 

ausência de danos em edifícios foram calculados por simples conversão de movimentos harmônicos 

simples, para a faixa de 13 a 25mm/s, a 10Hz. 
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5. SOBREPRESSÃO ACÚSTICA 

5.1. REAÇÕES HUMANAS À PRESSÃO ACÚSTICA 

As reações humanas à vibrações e pressão acústica são difíceis de quantificar e estas podem ser 

perceptíveis mesmo quando não atingem os limites que possam causar algum tipo de dano.  

As altas frequências das ondas de pressão são audíveis e as baixas frequências não são audíveis, 

mas podem excitar estruturas causando um efeito secundário de vibrações audíveis das estruturas 

internas (Siskind ET AL 1980). 

Pesquisadores como, Kamperman and Nicholson (1970) e Borsky (1965) encontraram que ruídos 

nas estruturas internas (paredes, divisórias etc.) são as fontes de maioria das reclamações, mesmo com 

baixos níveis de vibração propagadas pelo terreno, e estes ruídos são originários da pressão acústica. 

(Dowding, 1985) 

O Relatório de Impacto Ambiental referente a Ruídos e Vibrações do Departamento de Meio 

Ambiente da Austrália de 2002 resume abaixo as reações humanas quanto a pressão acústica: 

 

Reação Pressão Acústica(dBL) 

Fracamente à Distintamente Perceptível 50 – 70 

Distintamente à Fortemente Perceptível 70 – 90 

Fortemente Perceptível à Suavemente Desagradável 90 – 120 

Suavemente à Distintamente Desagradável 120 – 140 

Distintamente Desagradável à Intolerável 140– 170 

Reações Humanas à Vibração. Departamento de Meio Ambiente da Austrália. 2002 
 

5.2. PROPAGAÇÃO DA PRESSÃO ACÚSTICA 

Nos desmontes de rochas em pedreiras, a geração da pressão acústica tem quatro fontes 

principais que podem ser definidas por (Singh ET AL 2005, Sisking ET AL 1980): 
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- Pulso de Pressão Atmosférica (APP Air Pressure Pulse): gerada pelo deslocamento da rocha 

fragmentada pela ação do explosivo; 

- Pulso de Pressão do Maciço (RPP Rock Pressure Pulse): pressão gerada pela vibração propagada 

no terreno; 

- Pulso de Ejeção do Tampão (SRP Steamming Release Pulse): Ocorre no topo da bancada pela 

ineficiência do tampão no confinamento do explosivo; 

- Pulso de Liberação Gasosa (GRP Gas Release Pulse): originado na face da bancada através de 

falhas, fissuras, afastamento insuficiente, e sobrecarga de explosivos. 

A propagação da pressão acústica está sujeita as condições atmosféricas locais tais como, 

velocidade e direção do vento, inversões térmicas e temperatura atmosférica. 

As inversões térmicas podem aumentar em 10 dB a pressão acústica nos pontos monitorados, 

pois elas refratam as ondas de pressão em direção ao solo. (Singh ET AL, 2005). 

A velocidade e direção do vento também podem aumentar a pressão acústica acima do nível 

normal. Siskind ET AL (1980), reportou aumentos de 8 a 10 dB com velocidades do vento à 16 km/h e 

direcionadas diretamente do ponto de desmonte ao ponto de monitoramento. 

A temperatura atmosférica local esta diretamente ligada à velocidade de propagação do som no 

ar, sendo de 343 m/s nas condições normais de temperatura e pressão. Ocorre um aumento de 

velocidade de até 2% a cada 10°C acrescentados, e uma média de 0,6°C a cada 100m de altitude. (Persson 

ET AL, 1994) 

 

 

5.3. DANOS ESTRUTURAIS 

Tal como as vibrações propagadas pelo terreno, a pressão acústica pode produzir vibrações 

estruturais e em casos extremos fissuras ou outros tipos de danos estruturais. 

Uma estrutura com frequência de ressonância na faixa de 4 a 12Hz e submetida a uma pressão 

acústica de 145dB corresponderia a uma vibração de 12,7mm/s. (Siskind, 1996). 
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Respostas estruturais em decorrência da pressão acústica podem causar ruídos das vibrações 

secundárias e de movimentos de objetos, divisórias, caixilhos e etc. Entretanto não são significantes em 

termos de risco estrutural. Estas situações estão ligadas à percepção do ruído pelos proprietários ou 

usuários e a preocupação destes quanto à seriedade e perigo da situação. Mas um dos primeiros 

indicativos de extrapolação dos limites da pressão acústica é a quebra de vidraças. (Singh, 2005) 

Siskind ET AL (1980) concluiu que um evento de ruído impulsivo de 140dB representa limite 

razoável para vidraças e danos cosméticos. Valores similares são encontrados na norma alemã DIN 

1055(4) com níveis de 143dB. 

Os riscos de danos estruturais causados por pressão acústica são causados por níveis muito altos 

de pressão acústica, na ordem de 175 dB, e este nível não é alcançado em situações típicas de detonação 

em minerações. (Singh, 2005) 

O limite para pressão acústica adotado pelo US Bureau of Mines no RI8485 é de 133dB. 
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6. METODOLOGIA 

Foram designados três pontos de captação visando atender as edificações do entorno, 

dentre eles: 

Local 1: SILICATE – Próximo à caixa d´água 
              Rua José Fortes do Nascimento, 140 
        Latitude: -24,118594º (22J, 7.331.040 m S) 
        Longitude: -48,897129º (22J, 713.721 m E) 
        Altitude: 859 m 
 

Local 2: SILICATE – Unidade 2 
        Latitude: -24,121870º (22J, 7.330.676 m S) 
        Longitude: -48,896422º (22J, 713.787 m E) 
        Altitude: 862 m 

 

Local 3: EMEF Profª Heidi Braatz Antunes de Moura 
              Rua Armando de Oliveira, 88 – Bairro Longa Vida   
        Latitude: -24,126275º (22J, 7.330.196 m S) 
        Longitude: -48,901223º (22J, 713.292 m E) 
        Altitude: 869 m 
 
 

Foram executados três desmontes, ao longo da cava, buscando verificar as situações de 

extração possíveis: 

Desmonte 1:  Branco do Arenito 
                Latitude: -24,124440º (22J, 7.330.389 m S) 
                Longitude: -48,894864º (22J, 713.942 m E) 
                Altitude: 854 m 
 

Desmonte 2:  Barranco do Resseco 
                Latitude: -24,121433º (22J, 7.330.722 m S) 
                Longitude: -48,894356º (22J, 713.998 m E) 
                Altitude: 829 m 
 

Desmonte 3:  Sucupira Refratário 
                Latitude: -24,122747º (22J, 7.330.578 m S) 
                Longitude: -48,895015º (22J, 713.930 m E) 
                Altitude: 831 m 
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As coordenadas dos pontos de desmonte são somente para referência, pois para cada 

monitoramento foi considerada o ponto mais próximo do desmonte para o cálculo da 

distância. 

 

 
Mineração Longa Vida –Desmontes e Pontos de Monitoramento – Mapa: Google Earth 
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O sismógrafo 2259 foi colocado no Ponto 1, na Silicate, próximo à caixa d´água e da 

Portaria da Mineração Longa Vida.   

 

  
Sismógrafo 2259: Detalhe de Fixação Sismógrafo 2259: Microfone direcionado para o desmonte 

 
Edificação da Silicate 
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O sismógrafo 2260 foi colocado no ponto 2, na Silicate, próximo à Unidade 2. Houve 

necessidade de mudar a direção do sismógrafo para acompanhar a direção dos desmontes. 

Não foi possível encontrar um terreno natural para fixação do geofone, pois boa parte da área 

foi compactada com bica corrida. Mas a sua fixação foi muito boa e não prejudicou o 

monitoramento. 

  
Sismógrafo 2260: Detalhe de Fixação Sismógrafo 2260: Microfone direcionado para o desmonte 

 
Silicate – Unidade 2 
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O sismógrafo 1697 foi posicionado no ponto 3, na EMEF Profª Heidi Braatz Antunes de 

Moura, nos fundos próximo à Rua José Maria de Araújo, 82. Nesse caso, foi possível a fixação 

do sismógrafo no maciço de filito, porém a camada era alterada.  

  
Sismógrafo 1697: Detalhe de Fixação Sismógrafo 1697: Microfone direcionado para o desmonte 

 
EMEF – Profª Heidi Braatz Antunes de Moura - Fundos 
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Os pontos foram definidos baseados na menor distância entre as edificações e o 

desmonte de rocha. Caso haja alguma outra reclamação no entorno, o ponto de 

monitoramento poderá ser deslocado para atender o reclamante e verificar se o mesmo é 

pertinente ou não, visando atenuar o incômodo.  

A instalação do sismógrafo no local de captação segue o esquema: 

- Geofone com sua base enterrada em solo consistente e direcionada para frente de 

detonação; 

- O microfone também direcionado para frente de detonação. 

O tempo de gravação dos eventos e os níveis de disparo tanto de vibração quanto de 

sobrepressão acústica são ajustados de acordo com cada caso, pois dependem de fatores 

externos. O equipamento 2259 (Ponto 1 – Silicate – próximo à caixa d´água) foi ajustado para 

disparar com 1,016 mm/s, ou 110 dB , pois estava próximo à estrada por onde há 

deslocamento de caminhões carregados de modo que níveis de disparo menores provocariam 

o seu disparo contínuo.. Os demais equipamentos, 2260 (Ponto 2 – Silicate – Unidade 2) e 1697 

(Ponto 3 – EMEF), foram ajustados para disparar com 0,508 mm/s, ou 110 dB. O tempo de 

gravação foi ajustado em 4,0 segundos baseados no tempo do plano de fogo e distância de 

monitoramento. 

Durante o monitoramento, havia vento de velocidade baixa na direção NE. 

 

   
Desmontes 1, 2 e 3 – direção dos desmontes 
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Desmontes dentro da cava e poligonal 

 
 
O plano de fogo foi executado pela Nitroprill, sob responsabilidade do  e bláster  Vanderley 

Melo.  
 

    Carga por espera Razão de Carregamento 

    (kg/ espera) (kg/m3 "in situ") 

Desmonte 1 Branco do Arenito 25,0 0,271 

Desmonte 2 Barranco do Resseco 24,6 0,267 

Desmonte 3 Sucupira Refratário 40,8 0,259 
Tabela carga por espera/ razão de carregamento 
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Desmonte 3 – Sucupira Refratário 
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Explosivos e Acessórios utilizados 

  
 

As coordenadas do desmonte e do ponto de captação foram obtidos por um GPS manual, 

Garmin eTrex-10, sem altímetro barométrico. Portanto, a altitude pode sofrer grande variação 

por não ser calculada de forma direta. Porém, as diferenças de altura tendem a se manterem 

fidedignas. Durante o monitoramento, apresentou bom sinal com precisão indicada de 3 a 6 m. 

O Datum utilizado foi o WGS84 muito próximo ao SIRGAS 2000. 
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7. RESULTADOS OBTIDOS 

No Ponto 1, Silicate, próximo da caixa d´água e do bloqueio de caminhões da Mineração Longa 

Vida, ficou com nível de disparo do equipamento de 1,016 mm/s, pois ficava próxima do tráfego de 

caminhões. 

                

    Desmonte 1 - Branco do Arenito     -     16:13h      

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

  Componente (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial < 1,016           

  Vertical < 1,016           

  Transversal < 1,016           

  Soma             

  Acústica < 110 dB           

  Distância 687 m         

                

  Desmonte 3 - Sucupira Refratário     -     16:45h      

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

  Componente (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial 1,016 6,7 0,01325 256 0,025 4,3 

  Vertical 0,635 8 0,01325 256 0,026 4,3 

  Transversal 1,016 7,8 0,00663 256 0,032 3,2 

  Soma 1,143   0,01988   0,032   

  Acústica 114 dB 28,4         

  Distância 421 m         

                

    Desmonte 2 - Barranco do Resseco     -     17:04h 

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

  Componente (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial 1,524 8,9 0,01325 30,1 0,041 5 

  Vertical 1,27 7,3 0,01325 24,4 0,027 6 

  Transversal 2,032 4,2 0,01325 15,1 0,077 4 

  Soma 2,159   0,01623   0,077   

  Acústica 116 dB 9,4         

  Distância 507 m         
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  No ponto 2, Silicate – Unidade 2, houve a necessidade de modificar a direção de instalação do 

geofone conforme o desmonte. A fixação ocorreu por cima da bica corrida que apresentou boa 

compactação e não comprometeu o monitoramento. 

                

    Desmonte 1 - Branco do Arenito     -     16:13h      

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

  Componente (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial 0,635 12,8 0,00663 256 0,014 6,5 

  Vertical 0,381 13,4 0,00663 7,2 0,006 5,5 

  Transversal 0,889 8,6 0,01325 42,7 0,011 9,3 

  Soma 1,016   0,01481   0,015   

  Acústica 116 dB 14,6         

  Distância 326 m         

 

  Desmonte 3 - Sucupira Refratário     -     16:45h      

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

    (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial 3,81 11,9 0,04638 26,9 0,063 9,8 

  Vertical 2,667 8,1 0,03975 34,1 0,039 5,8 

  Transversal 4,064 9,1 0,04638 24,4 0,093 6,9 

  Soma 4,445   0,06144   0,095   

  Acústica 122 dB 11,6         

  Distância 216 m         

 

    Desmonte 2 - Barranco do Resseco     -     17:04h 

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

    (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial 5,461 8 0,0265 12,2 0,141 4,9 

  Vertical 2,54 5,9 0,01988 19 0,06 5,5 

  Transversal 3,429 5,3 0,01988 16,5 0,083 4,7 

  Soma 5,842   0,03378   0,142   

  Acústica 119 dB 7,6         

  Distância 173 m         

 

A Silicate Indústria e Comércio trabalha com plastificantes para argamassa à base de 

microssilicatos. Em sua unidade fabril conta com moinho de martelos e ensacadeiras automatizadas. 
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Durante o monitoramento foi possível captar a atividade do moinho gerando vibrações acima das 

provocadas pelo desmonte de rocha. A distância do monitoramento não pode ser confirmada, pois não 

houve tempo para solicitar autorização. Porém, é fato que a estrutura da unidade fabril 2 esteja 

submetido a vibrações maiores que as captadas. Mesmo estas medições, já são maiores que os valores 

captados pelo desmonte de rocha da Mineração Longa Vida. 

              

  Silicate - Unidade 2 - Moinhos     -     16:15h 

  Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

  (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

Radial 3,429 170,6 0,22526 256 0,008 10,9 

Vertical 2,667 170,6 0,13913 256 0,003 3,1 

Transversal 7,493 128 0,43064 85,3 0,013 0,2 

Soma 7,874   0,45906   0,013   

Acústica 100 dB 0         

 

 No ponto 3, EMEF Profª Heidi Braatz Antunes de Moura, foi possível a fixação direta no filito, 

apesar de ser uma camada alterada. Os 2 primeiros desmontes não foram capazes de disparar o 

sismógrafo, conforme as tabelas abaixo. 

 

                

    Desmonte 1 - Branco do Arenito     -     16:13h      

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

  Componente (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial < 0,508           

  Vertical < 0,508           

  Transversal < 0,508           

  Soma             

  Acústica < 110 dB   

  Distância 654 m 
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    Desmonte 2 - Sucupira Refratário     -     16:45h      

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

  Componente (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial < 0,508           

  Vertical < 0,508           

  Transversal < 0,508           

  Soma             

  Acústica < 110 dB   

  Distância 880 m 

 

                

    Desmonte 3 - Barranco do Resseco     -     17:04h 

    Velocidade de Partícula Aceleração de Partícula Deslocamento de Partícula 

  Componente (mm/s) Freq. (Hz) (g) Freq. (Hz) (mm) Freq. (Hz) 

  Radial 0,508 5,3 0,00663 256 0,015 4,9 

  Vertical 0,254 0 0,00663 512 0,006 4,5 

  Transversal 0,254 0 0,00663 20,5 0,01 4,3 

  Soma 0,635   0,01148   0,016   

  Acústica 100 dB 0         

  Distância 712 m         

 Abaixo, temos fotos dos resultados dos desmontes de rocha executados. 

 
Desmonte 1 – Branco do Arenito - Resultado 
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Desmonte 2 – Sucupira Refratário - Resultado 

 

 
Desmonte 3 – Barranco do Resseco - Resultado 

 

O resultado do desmonte foi aparentemente satisfatório tanto na fragmentação quanto na 

disposição da pilha para os equipamentos de carga e transporte da mineração. 

No desmonte 3, foi constatado um lançamento de material excessivo, que pode ser corrigido. 

Esse lançamento limitou-se à área do empreendimento sem comprometer as áreas de segurança. 
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8. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

Os resultados de vibração encontrados apresentam grande folga com relação à norma 

NBR9653:2018, onde o limite de vibração se inicia em 15 mm/s e pode chegar a até 50 mm/s 

dependendo da frequência. 

Pode-se concluir que o desmonte de rocha não trouxe risco estrutural por vibração aos 

locais monitorados. 

 

 
Gráfico Comparativo entre a NBR-9653:2018 e os resultados obtidos de Vibração 

 

Em relação à norma técnica da CETESB, 4,2 mm/s no pico da resultante, no ponto de 

monitoramento 2 – Silicate – Unidade 2, o desmonte 2 (216 m de distância) apresentou 4,445 

mm/s e o desmonte 3 (173 m de distância) apresentou 5,842 mm/s. Porém, durante o 

monitoramento, a própria unidade fabril gerou uma vibração de 7,874 mm/s. Dessa forma, o 

desmonte de rocha não gera incômodo adicional às atividades da Silicate. Com relação aos 

outros pontos, os níveis ficaram abaixo da norma, ou seja, com incômodo aceitável. 
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Gráfico Comparativo com a Norma CETESB – D7.013 - Vibração 

 

A norma NBR9653, apesar de ser considerada uma norma para danos estruturais é muito 

conservadora, pois mesmo que o seu limite de 50 mm/s sejam atingidos não significa que a 

estrutura entraria em colapso. Significa que começa a existir a possibilidade de algum dano 

“cosmético” que se inicia em pequenas fissuras. Danos mais graves como rachaduras ou queda 

do reboco serão esperados somente acima de 190 mm/s conforme a literatura internacional 

sobre dano estrutural.  

A sobrepressão acústica máxima monitorada foi de 122 dBL ficando abaixo dos níveis da 

NBR9653 (134 dBL), e da CETESB (128 dBL). Pode-se concluir que não houve risco estrutural 

por sobrepressão acústica e os níveis de incômodo foram aceitáveis. 
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Comparativo com as Normas ABNT-NBR9653 e CETESB – Sobrepressão Acústica 

 

Para esse tipo de monitoramento, o maior incômodo do entorno é sentido pela 

sobrepressão acústica que pode causar vibração de portas e janelas aumentando a percepção 

de dano potencial, apesar do mesmo não ser justificável. Esse fato deve-se da percepção 

humana à vibração e sobrepressão acústica ser muito imprecisa e o incômodo ser de caráter 

muito subjetivo. 

No procedimento CETESB, os níveis de vibração e sobrepressão acústica são muito 

conservadores visando o conforto do entorno. Porém, esse conservadorismo chega a ser 

excessivo visto que os limites são até menores que os eventos cotidianos que as estruturas são 

submetidas. 

No desmonte 3, Barranco do Resseco, houve um lançamento mais pronunciado, mas que 

se limitou à área do empreendimento sem comprometer as áreas de seguranças do 

empreendimento. 

Vale ressaltar que no ponto mais sensível do monitoramento, a EMEF Profª Heidi Braatz 

Antunes de Moura, por concentrar o maior número de crianças, os sismógrafos quase não 

foram capazes de captar os desmontes. Ou seja, os resultados ficaram muito próximos das 

atividades cotidianas da escola. 
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Anexo 2 – Sismogramas 

  

Página: 1072



Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 3 - Sucupira Refratário
Ponto 1 - Silicate/ Portaria
Dist. Aprox.: 421 m
Carga por espera:  40,8 kg

File Name: 2259201904041645005.DTB

Number: 005

Date: 04/04/2019

Time: 16:45

Serial Number: 2259

Seismic Trigger: 1,016 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,3

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Acoustic: 114 dB, 0,10 Mb @ 28,4 Hz

Radial: 1,016 mm/sec @ 6,7Hz

Vertical: 0,635 mm/sec @ 8,0Hz

Transverse: 1,016 mm/sec @ 7,8Hz

Vector Sum (VS): 1,143 mm/sec

Displacement: 0,026 mm

Acceleration: 0,01325 g's

Calibration Date: 05/06/2017

Duration: 0,000 s To: 4,500 s

Acoustic Scale: 120 dB

Seismic Scale: 1,02 mm/sec (0,255 mm/sec/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 3 - Sucupira Refratário
Ponto 1 - Silicate/ Portaria
Dist. Aprox.: 421 m
Carga por espera:  40,8 kg

File Name: 2259201904041645005.DTB

Number: 005

Date: 04/04/2019

Time: 16:45

Serial Number: 2259

Seismic Trigger: 1,016 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,3

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,01325 g's @ 256,0Hz

Vertical: 0,01325 g's @ 256,0Hz

Transverse: 0,00663 g's @ 256,0Hz

Vector Sum (VS): 0,01988 g's

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,016 g's (3,98E-03 g's/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Acceleration
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 3 - Sucupira Refratário
Ponto 1 - Silicate/ Portaria
Dist. Aprox.: 421 m
Carga por espera:  40,8 kg

File Name: 2259201904041645005.DTB

Number: 005

Date: 04/04/2019

Time: 16:45

Serial Number: 2259

Seismic Trigger: 1,016 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,3

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,025 mm @ 4,3Hz

Vertical: 0,019 mm @ 4,3Hz

Transverse: 0,026 mm @ 3,2Hz

Vector Sum (VS): 0,032 mm

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,03 mm (7,67E-03 mm/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Displacement
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 1 - Silicate/ Portaria
Dist. Aprox.: 507 m
Carga por espera:  24,6 kg/espera

File Name: 2259201904041705006.DTB

Number: 006

Date: 04/04/2019

Time: 17:05

Serial Number: 2259

Seismic Trigger: 1,016 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,3

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Acoustic: 116 dB, 0,12 Mb @ 9,4 Hz

Radial: 1,524 mm/sec @ 8,9Hz

Vertical: 1,270 mm/sec @ 7,3Hz

Transverse: 2,032 mm/sec @ 4,2Hz

Vector Sum (VS): 2,159 mm/sec

Displacement: 0,077 mm

Acceleration: 0,01325 g's

Calibration Date: 05/06/2017

Duration: 0,000 s To: 4,500 s

Acoustic Scale: 120 dB

Seismic Scale: 2,03 mm/sec (0,508 mm/sec/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 1 - Silicate/ Portaria
Dist. Aprox.: 507 m
Carga por espera:  24,6 kg/espera

File Name: 2259201904041705006.DTB

Number: 006

Date: 04/04/2019

Time: 17:05

Serial Number: 2259

Seismic Trigger: 1,016 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,3

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,01325 g's @ 30,1Hz

Vertical: 0,01325 g's @ 24,4Hz

Transverse: 0,01325 g's @ 15,1Hz

Vector Sum (VS): 0,01623 g's

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,016 g's (3,98E-03 g's/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Acceleration
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 1 - Silicate/ Portaria
Dist. Aprox.: 507 m
Carga por espera:  24,6 kg/espera

File Name: 2259201904041705006.DTB

Number: 006

Date: 04/04/2019

Time: 17:05

Serial Number: 2259

Seismic Trigger: 1,016 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,3

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,041 mm @ 5,0Hz

Vertical: 0,027 mm @ 6,0Hz

Transverse: 0,077 mm @ 4,0Hz

Vector Sum (VS): 0,077 mm

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,09 mm (2,32E-02 mm/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Displacement
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 1 - Branco do Arenito
Ponto 2 - Silicate - Unidade 2
Dist. Aprox.: 326 m
Carga por espera:  25 kg/espera

File Name: 2260201904041613001.DTB

Number: 001

Date: 04/04/2019

Time: 16:13

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Acoustic: 116 dB, 0,12 Mb @ 14,6 Hz

Radial: 0,635 mm/sec @ 12,8Hz

Vertical: 0,381 mm/sec @ 13,4Hz

Transverse: 0,889 mm/sec @ 8,6Hz

Vector Sum (VS): 1,016 mm/sec

Displacement: 0,014 mm

Acceleration: 0,01325 g's

Calibration Date: 29/06/2018

Duration: 0,000 s To: 4,500 s

Acoustic Scale: 120 dB

Seismic Scale: 0,89 mm/sec (0,223 mm/sec/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 1 - Branco do Arenito
Ponto 2 - Silicate - Unidade 2
Dist. Aprox.: 326 m
Carga por espera:  25 kg/espera

File Name: 2260201904041613001.DTB

Number: 001

Date: 04/04/2019

Time: 16:13

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,00663 g's @ 256,0Hz

Vertical: 0,00663 g's @ 7,2Hz

Transverse: 0,01325 g's @ 42,7Hz

Vector Sum (VS): 0,01481 g's

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,016 g's (3,98E-03 g's/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Acceleration
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 3 - Sucupira Refratário
Ponto 1 - Silicate/ Portaria
Dist. Aprox.: 421 m
Carga por espera:  40,8 kg

File Name: 2259201904041645005.DTB

Number: 005

Date: 04/04/2019

Time: 16:45

Serial Number: 2259

Seismic Trigger: 1,016 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,3

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Acoustic: 114 dB, 0,10 Mb @ 28,4 Hz

Radial: 1,016 mm/sec @ 6,7Hz

Vertical: 0,635 mm/sec @ 8,0Hz

Transverse: 1,016 mm/sec @ 7,8Hz

Vector Sum (VS): 1,143 mm/sec

Displacement: 0,026 mm

Acceleration: 0,01325 g's

Calibration Date: 05/06/2017

Duration: 0,000 s To: 4,500 s

Acoustic Scale: 120 dB

Seismic Scale: 1,02 mm/sec (0,255 mm/sec/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP

Ponto 2 - Silicate - Unidade 2

MOINHO - SILICATE

File Name: 2260201904041615002.DTB

Number: 002

Date: 04/04/2019

Time: 16:15

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 112 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Acoustic: 100 dB, 0,02 Mb @ 0,0 Hz

Radial: 3,429 mm/sec @ 170,6Hz

Vertical: 2,667 mm/sec @ 170,6Hz

Transverse: 7,493 mm/sec @ 128,0Hz

Vector Sum (VS): 7,874 mm/sec

Displacement: 0,013 mm

Acceleration: 0,43064 g's

Calibration Date: 29/06/2018

Duration: 0,000 s To: 4,500 s

Acoustic Scale: 120 dB

Seismic Scale: 7,49 mm/sec (1,873 mm/sec/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP

Ponto 2 - Silicate - Unidade 2

MOINHO - SILICATE

File Name: 2260201904041615002.DTB

Number: 002

Date: 04/04/2019

Time: 16:15

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 112 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,22526 g's @ 256,0Hz

Vertical: 0,13913 g's @ 256,0Hz

Transverse: 0,43064 g's @ 85,3Hz

Vector Sum (VS): 0,45906 g's

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,517 g's (1,29E-01 g's/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Acceleration
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP

Ponto 2 - Silicate - Unidade 2

MOINHO - SILICATE

File Name: 2260201904041615002.DTB

Number: 002

Date: 04/04/2019

Time: 16:15

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 112 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,008 mm @ 10,9Hz

Vertical: 0,003 mm @ 3,1Hz

Transverse: 0,013 mm

Vector Sum (VS): 0,013 mm

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,02 mm (3,83E-03 mm/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 3 - Sucupira Refratário
Ponto 2 - Silicate - Unidade 2
Dist. Aprox.: 216 m
Carga por espera: 40,8 kg/espera

File Name: 2260201904041645007.DTB

Number: 007

Date: 04/04/2019

Time: 16:45

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Acoustic: 122 dB, 0,26 Mb @ 11,6 Hz

Radial: 3,810 mm/sec @ 11,9Hz

Vertical: 2,667 mm/sec @ 8,1Hz

Transverse: 4,064 mm/sec @ 9,1Hz

Vector Sum (VS): 4,445 mm/sec

Displacement: 0,093 mm

Acceleration: 0,04638 g's

Calibration Date: 29/06/2018

Duration: 0,000 s To: 4,500 s

Acoustic Scale: 122 dB

Seismic Scale: 4,06 mm/sec (1,015 mm/sec/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 3 - Sucupira Refratário
Ponto 2 - Silicate - Unidade 2
Dist. Aprox.: 216 m
Carga por espera: 40,8 kg/espera

File Name: 2260201904041645007.DTB

Number: 007

Date: 04/04/2019

Time: 16:45

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,04638 g's @ 26,9Hz

Vertical: 0,03975 g's @ 34,1Hz

Transverse: 0,04638 g's @ 24,4Hz

Vector Sum (VS): 0,06144 g's

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,056 g's (1,39E-02 g's/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Acceleration
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 3 - Sucupira Refratário
Ponto 2 - Silicate - Unidade 2
Dist. Aprox.: 216 m
Carga por espera: 40,8 kg/espera

File Name: 2260201904041645007.DTB

Number: 007

Date: 04/04/2019

Time: 16:45

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,063 mm @ 9,8Hz

Vertical: 0,039 mm @ 5,8Hz

Transverse: 0,093 mm @ 6,9Hz

Vector Sum (VS): 0,095 mm

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,11 mm (2,78E-02 mm/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Displacement
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 2 - Silicate - Unidade 2
Dist. Aprox.: 173 m
Carga por espera:  24,6 kg/espera

File Name: 2260201904041704009.DTB

Number: 009

Date: 04/04/2019

Time: 17:04

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Acoustic: 119 dB, 0,18 Mb @ 7,6 Hz

Radial: 5,461 mm/sec @ 8,0Hz

Vertical: 2,540 mm/sec @ 5,9Hz

Transverse: 3,429 mm/sec @ 5,3Hz

Vector Sum (VS): 5,842 mm/sec

Displacement: 0,141 mm

Acceleration: 0,02650 g's

Calibration Date: 29/06/2018

Duration: 0,000 s To: 4,500 s

Acoustic Scale: 120 dB

Seismic Scale: 5,46 mm/sec (1,365 mm/sec/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 2 - Silicate - Unidade 2
Dist. Aprox.: 173 m
Carga por espera:  24,6 kg/espera

File Name: 2260201904041704009.DTB

Number: 009

Date: 04/04/2019

Time: 17:04

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,02650 g's @ 12,2Hz

Vertical: 0,01988 g's @ 19,0Hz

Transverse: 0,01988 g's @ 16,5Hz

Vector Sum (VS): 0,03378 g's

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,032 g's (7,95E-03 g's/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Acceleration
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 2 - Silicate - Unidade 2
Dist. Aprox.: 173 m
Carga por espera:  24,6 kg/espera

File Name: 2260201904041704009.DTB

Number: 009

Date: 04/04/2019

Time: 17:04

Serial Number: 2260

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,141 mm @ 4,9Hz

Vertical: 0,060 mm @ 5,5Hz

Transverse: 0,083 mm @ 4,7Hz

Vector Sum (VS): 0,142 mm

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,17 mm (4,23E-02 mm/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Displacement
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 3 - EMEF Profª Heidi Braatz
Dist. Aprox.: 712 m
Carga por espera: 24,6 kg/espera

File Name: 1697201904041704001.DTB

Number: 001

Date: 04/04/2019

Time: 17:04

Serial Number: 1697

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Acoustic: 100 dB, 0,02 Mb @ 0,0 Hz

Radial: 0,508 mm/sec @ 5,3Hz

Vertical: 0,254 mm/sec @ 0,0Hz

Transverse: 0,254 mm/sec @ 0,0Hz

Vector Sum (VS): 0,635 mm/sec

Displacement: 0,015 mm

Acceleration: 0,00663 g's

Calibration Date: 10/07/2017

Duration: 0,000 s To: 4,500 s

Acoustic Scale: 120 dB

Seismic Scale: 0,51 mm/sec (0,128 mm/sec/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 3 - EMEF Profª Heidi Braatz
Dist. Aprox.: 712 m
Carga por espera: 24,6 kg/espera

File Name: 1697201904041704001.DTB

Number: 001

Date: 04/04/2019

Time: 17:04

Serial Number: 1697

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,00663 g's @ 256,0Hz

Vertical: 0,00663 g's @ 512,0Hz

Transverse: 0,00663 g's @ 20,5Hz

Vector Sum (VS): 0,01148 g's

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,008 g's (1,99E-03 g's/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Acceleration
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Mineração Longa Vida Ltda.
Nova Campina - SP
Desmonte 2 - Barranco do Resseco
Ponto 3 - EMEF Profª Heidi Braatz
Dist. Aprox.: 712 m
Carga por espera: 24,6 kg/espera

File Name: 1697201904041704001.DTB

Number: 001

Date: 04/04/2019

Time: 17:04

Serial Number: 1697

Seismic Trigger: 0,508 mm/sec

Acoustic Trigger: 110 dB

Sample Rate: 1024

Record Duration: 4,0 Seconds

Pre-Trigger: 0,50 Seconds

Sensor Gain: 2x

Battery: 6,4

Amplitudes and Frequencies Graph Information
Radial: 0,015 mm @ 4,9Hz

Vertical: 0,006 mm @ 4,5Hz

Transverse: 0,010 mm @ 4,3Hz

Vector Sum (VS): 0,016 mm

Duration: 0,000s To: 4,500s

Seismic Scale: 

0,02 mm (4,40E-03 mm/div)

Time Line Intervals at: 0,50 s

Displacement
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Anexo 3 – Certificados de Calibração  
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                   Laboratório de Medição de Vibração (LMV)

   

Página 1 de 3

1807-002
Número do certificado

CLIENTE

Nome: Aureo Yogi

Endereço: Rua São Valentim,420 - Vila Nova Manchester - São Paulo / SP

CEP: 03446-040

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM

Nome: Sismógrafo 2260

Fabricante: White Ind. Seismology Inc.

Modelo: MR-2G

Microfone Linear: 2260

Geofone externo: 2260

PROCEDIMENTO UTILIZADO

PC-014 Rev.05 Procedimento de Calibração de Sismógrafos

A calibração é realizada por comparação com os padrões utilizados.

INFORMAÇÕES

Ordem de serviço: 26383

Data da calibração:

Data de recebimento:

Condições ambientais de calibração: Condições ambientais de referência:

Temperatura ambiente: (22,7 ± 3) °C Temperatura ambiente: 23 °C

Pressão atmosférica: (92,9 ± 1) kPa Pressão atmosférica: 101,325 kPa

Umidade relativa do Ar: (61,4 ± 10) % Umidade relativa do Ar: 50%

A Incerteza expandida de medição (I.M.) é declarada como incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de 

abrangência k=2, o qual corresponde a uma probalidade de abrângência de aproximadamente 95 %. A incerteza 

expandida de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02 e norma ISO 16063-21:2003.

N° de série:

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

29/06/2018

07/05/2018

           Imp-041 Rev.03
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                   Laboratório de Medição de Vibração (LMV)

   

Página 2 de 3

                      Continuação do Certificado de Calibração nº 1807-002

PADRÕES UTILIZADOS

VB-22 Acelerômetro Kistler modelo 8076K + VB-36 Amplificador Kistler modelo 5004

Certificado:  Inmetro nº DIMCI 0650/2018

Validade:

Microfone Capacitivo 4189 + pré-amplificador - Bruel & Kjaer 2671 + Condicionador B&K 1704-A-100124

Certificado No : CBR1800398

Validade: 06/06/2020

Multímetro digital 6 ½ digitos Hewlett Packard modelo 34401A /  - EL-21

Certificado:  IPT/RBC nº 160368-01

Validade: 25/08/2019

Barômetro Aneróide Compensiert modelo Aneróide / 670 a 770 mmHg - PR-12

Certificado:  ABSI/RBC nº CAL-137432/16

Validade: 01/07/2018

Termômetro Infravermelho  modelo  / -50 ºC à 330 ºC - TP-48

Certificado:  ABSI/RBC nº CAL-137433/16

Validade: 04/07/2018

RESULTADOS OBTIDOS

Responsável do Laboratório

Ivo Sebode

Vertical

Heitor Presser

Longitudinal

São Bernardo do Campo, 29 de junho de 2018

0,54

1,20

I.M. (dB)

1,20

15/05/2020

Técnico Executante

1,20

I.M. (%)

Microfone

Transversal

Eixo

           Imp-041 Rev.03
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                   Laboratório de Medição de Vibração (LMV)

   

Página 3 de 3

                      Continuação do Certificado de Calibração nº 1807-002

Convenções:

V.C.: Valor Convencional - Média de 3 medições

V.I.: Valor Indicado - Média de 3 medições

Erro: V.I. - V.C.

Velocidade indicada: mm/s (pico)

Nível sonoro indicado: (dBL)

I.M.: Incerteza de Medição Expandida

V.I. V.C. I.M.

(mm/s) (mm/s)

pico (Hz) Média (%) (%)

25 16,1 25,48 -1,90 1,20

V.I. V.C. I.M.

(mm/s) (mm/s)

pico (Hz) Média (%) (%)

25 16,1 25,41 -1,60 1,20

V.I. V.C. I.M.

(mm/s) (mm/s)

pico (Hz) Média (%) (%)

25 16,1 25,41 -1,60 1,20

V.C. V.C. V.I. Erro I.M.

(dBL) (Hz) (dBL) (dBL) (dB)

128,0 31,6 129,0 1,01 0,54

V.I.

(%)

0,04

V.I.

Eixo Longitudinal

V.I.

Eixo Transversal

Geofone

Erro

Erro

Eixo Vertical

Repetibilidade

0,04

Erro

Repetibilidade

Repetibilidade

Microfone - Nível Sonoro

(%)

0,04

(%)

           Imp-041 Rev.03
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Mineração Longa Vida Ltda. – Relatório de Monitoramento de Vibração e Sobrepressão Acústica  
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Anexo 4 – Plano de Fogo  

NITRO PRILL Bombeamento de Explosivos Ltda. 

Blaster: Vanderley Melo 
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII: Pontos de Monitoramento das Vibrações Durante as Detonações 
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Legenda
Pontos de Levantamento

$ Denonação
Área Diretamente Afetada - 12,33 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:3.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.1 - P38.18.1 - Pontos de vibrações durante as detonações - Preliminar - 29.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Marlon Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Pontos de Detonações e Medições Projeto C&S / SiCAR / Google Earth Pro / IBGE 2016
Avaliação da qualidade do ar, ruídos e vibrações 2018/02411
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Página: 1122
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVIII: Mapa de Unidades de Conservação 
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Anexo XIX: Mapa de Cavidades 
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Anexo XX: Mapa de Terras Indígenas 
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Anexo XXI: Mapa Aeródromos 
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Anexo XXII: Mapa Reservas Legais 
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Anexo XXIII: Mapa de Levantamento da Flora 
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Anexo XXIV: Planilha de Dados Brutos - Flora 
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Parcela N° Nome popular Nome científico Família 
CAP 
(cm) 

DAP 
(cm) 

DAP 
(m) 

Comprimento 
do tronco  

Comprimento 
da copa 

Comprimento 
Total 

Qualidade 
do furse 

Qualidade 
da copa 

Volume 
(m³) 

Presença 
de 

bifurcação 
Endêmica Origem Ameaçada 

P01 1 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 69 21,9633 0,2196 8 4 12 1 4 0,461  Não Naturalizada Não 

P01 2 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 49 15,5971 0,1560 13 1 14 1 3 0,232  Não Exótica Não 

P01 3 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 44 14,0056 0,1401 12,5 1,5 14 1 3 0,219  Não Exótica Não 

P01 4 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 23 7,3211 0,0732 3 1 4 1 3 0,017  Não Exótica Não 

P01 5 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 37 11,7774 0,1178 6 6 12 1 4 0,133  Não Naturalizada Não 

P01 6 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 22 7,0028 0,0700 8 2 10 2 4 0,039  Não Exótica Não 

P01 7 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 24 7,6394 0,0764 6 1 7 1 4 0,033  Não Naturalizada Não 

P01 8 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 25 7,9577 0,0796 5 1 6 1 4 0,03  Não Naturalizada Não 

P01 9 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 67 21,3267 0,2133 12 6 18 1 1 0,652  Não Exótica Não 

P01 10 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 28 8,9127 0,0891 10 3 13 1 4 0,082  Não Exótica Não 

P01 11 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 38 12,0957 0,1210 9 2 11 2 4 0,128  Não Naturalizada Não 

P01 12 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 26 8,2760 0,0828 9 1 10 1 4 0,055  Não Naturalizada Não 

P01 13 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 36 11,4591 0,1146 13 3 16 2 4 0,167  Não Naturalizada Não 

P01 14 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 20 6,3662 0,0637 11 1 12 1 4 0,039  Não Exótica Não 

P01 15 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 27 8,5943 0,0859 9 2 11 2 4 0,065  Não Naturalizada Não 

P01 16 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 40 12,7324 0,1273 10 3 13 2 4 0,168  Não Naturalizada Não 

P01 17 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 29 9,2310 0,0923 9 3 12 2 4 0,081  Não Naturalizada Não 

P01 18 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 19 6,0479 0,0605 7 2,5 9,5 3 4 0,028  Não Naturalizada Não 

P01 19 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 47 14,9605 0,1496 13 4 17 2 3 0,303  Não Exótica Não 

P01 20 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 31 9,8676 0,0987 10 2 12 2 4 0,093  Não Naturalizada Não 

P01 21 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 23 7,3211 0,0732 9,5 1,5 11 2 4 0,047  Não Exótica Não 

P01 22 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 27 8,5943 0,0859 10 2 12 2 4 0,07  Não Naturalizada Não 

P01 23 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 46 14,6422 0,1464 19 2 21 2 3 0,358  Não Exótica Não 

P01 24 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 32 10,1859 0,1019 10 3 13 2 4 0,107  Não Naturalizada Não 

P01 25 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 40 12,7324 0,1273 12 4 16 2 4 0,206  Não Naturalizada Não 

P01 26 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 24 7,6394 0,0764 9 1 10 2 4 0,046  Não Naturalizada Não 

P01 27 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 32 10,1859 0,1019 9,5 1,5 11 2 4 0,091  Não Naturalizada Não 

P01 28 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 21 6,6845 0,0668 8 1 9 2 4 0,032  Não Naturalizada Não 

P01 29 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 30 9,5493 0,0955 18 4 22 2 4 0,16  Não Exótica Não 

P01 30 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 55 17,5070 0,1751 20 3 23 3 2 0,561  Não Exótica Não 

P01 31 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 98 31,1943 0,3119 17 2 19 3 2 1,471  Não Naturalizada Não 

P01 32 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 52 16,5521 0,1655 19 5 24 1 2 0,523  Não Exótica Não 

P02 1 Copaíba Copaifera langsdorffii Fabaceae 56 17,8253 0,1783 2,5 5,5 8 2 2 0,202  Não Nativa Não 

P02 2 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 43 13,6873 0,1369 4 2 6 2 2 0,09  Não Nativa Não 

P02 3 Sapuva branca Machaerium stipitatum Fabaceae 31 9,8676 0,0987 6 3 9 2 2 0,07  Não Nativa Não 

P02 4 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 19 6,0479 0,0605 3 2 5 2 2 0,015  Não Nativa Não 

P02 5 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 27 8,5943 0,0859 4 3 7 3 2 0,041  Não Nativa Não 

P02 6 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 47 14,9605 0,1496 6 2 8 2 1 0,143 x Não Nativa Não 

P02 7 Sapuva branca Machaerium stipitatum Fabaceae 29 9,2310 0,0923 9 3 12 2 2 0,081  Não Nativa Não 

P02 8 Louro pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 51 16,2338 0,1623 3 9 12 2 2 0,252  Não Nativa Não 

P02 9 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 25 7,9577 0,0796 7 2 9 2 2 0,045  Não Nativa Não 

P02 10 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 19 6,0479 0,0605 3 2 5 2 2 0,015  Não Nativa Não 

P02 11 Cambuí Myrcia multiflora Myrtaceae 19 6,0479 0,0605 5 2 7 2 2 0,02  Não Nativa Não 

P02 12 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 20 6,3662 0,0637 6 2 8 2 2 0,026  Não Nativa Não 

P02 13 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 24 7,6394 0,0764 5 1 6 2 2 0,028  Não Nativa Não 
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P02 14 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 28 8,9127 0,0891 3 6 9 2 2 0,057  Não Nativa Não 

P02 15 Louro pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 80 25,4647 0,2546 3,5 8,5 12 2 2 0,619 x Não Nativa Não 

P02 16 Louro pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 38 12,0957 0,1210 4 10 14 2 2 0,163  Não Nativa Não 

P02 17 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 16 5,0929 0,0509 3 2 5 2 2 0,01  Não Nativa Não 

P02 18 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 24 7,6394 0,0764 4,5 4,5 9 4 2 0,042  Não Nativa Não 

P02 19 Pindaíba-reta Xylopia emarginata Annonaceae 28 8,9127 0,0891 7,5 1,5 9 1 1 0,057  Não Nativa Não 

P02 20 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 34 10,8225 0,1082 2,5 4,5 7 2 2 0,065  Não Nativa Não 

P02 21 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 25 7,9577 0,0796 6 2 8 2 2 0,04  Não Nativa Não 

P02 22 Jacarandá branco Machaerium paraguariense Fabaceae 28 8,9127 0,0891 4 2 6 2 2 0,038  Não Nativa Não 

P02 23 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 37 11,7774 0,1178 5 7 12 2 2 0,133  Não Nativa Não 

P02 24 Sucupira Pterogyne nitens Fabaceae 24 7,6394 0,0764 9 2 11 2 2 0,051  Não Nativa Não 

P02 25 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 19 6,0479 0,0605 5 3 8 2 2 0,023  Não Nativa Não 

P02 26 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 17 5,4113 0,0541 3 1 4 2 2 0,009  Não Nativa Não 

P02 27 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 33 10,5042 0,1050 3 1 4 3 4 0,035  Não Nativa Não 

P02 28 Louro pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 32 10,1859 0,1019 2,5 9,5 12 3 2 0,099  Não Nativa Não 

P02 29 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 44 14,0056 0,1401 9 3 12 2 2 0,187  Não Nativa Não 

P02 30 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 38 12,0957 0,1210 3 1 4 2 4 0,047  Não Nativa Não 

P02 31 Louro pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 28 8,9127 0,0891 5 3 8 2 2 0,051  Não Nativa Não 

P02 32 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 19 6,0479 0,0605 5 2 7 2 2 0,02  Não Nativa Não 

P02 33 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 56 17,8253 0,1783 5 8 13 2 2 0,329  Não Nativa Não 

P02 34 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 18 5,7296 0,0573 2 1 3 2 2 0,008  Não Nativa Não 

P02 35 Louro pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 23 7,3211 0,0732 6 3 9 2 2 0,038  Não Nativa Não 

P02 36 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 38 12,0957 0,1210 5 3 8 2 2 0,093  Não Nativa Não 

P02 37 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 16 5,0929 0,0509 3 2 5 2 4 0,01  Não Nativa Não 

P02 38 Louro pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 20 6,3662 0,0637 4 2 6 2 2 0,019  Não Nativa Não 

P02 39 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 46 14,6422 0,1464 5 7 12 2 2 0,205  Não Nativa Não 

P02 40 Chico pires Leucochloron incuriale Fabaceae 25 7,9577 0,0796 3 5 8 2 2 0,04  Sim Nativa Não 

P03 1 Louro-pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 42 13,3690 0,1337 6 6 12 2 2 0,171  Não Nativa Não 

P03 2 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 28 8,9127 0,0891 7 2 9 2 2 0,057  Não Nativa Não 

P03 3 Quina Coutarea hexandra Rubiaceae 30 9,5493 0,0955 5 2 7 2 2 0,051  Não Nativa Não 

P03 4 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 43 13,6873 0,1369 10 3 13 2 4 0,194  Não Nativa Não 

P03 5 Quina Coutarea hexandra Rubiaceae 41 13,0507 0,1305 4 4 8 2 1 0,108  Não Nativa Não 

P03 6 Quina Coutarea hexandra Rubiaceae 45 14,3239 0,1432 9 3 12 2 4 0,196  Não Nativa Não 

P03 7 Erva de macaco Casearia sylvestris Salicaceae 18 5,7296 0,0573 2 4 6 2 2 0,016  Não Nativa Não 

P03 8 Pindaíba reta Xylopia emarginata Annonaceae 34 10,8225 0,1082 14 3 17 2 2 0,158  Não Nativa Não 

P03 9 Pindaíba reta Xylopia emarginata Annonaceae 57 18,1436 0,1814 17 2 19 2 4 0,498  Não Nativa Não 

P03 10 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 79 25,1464 0,2515 10 2 12 2 4 0,604 x Não Nativa Não 

P03 11 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 20 6,3662 0,0637 3 2 5 2 2 0,016  Não Nativa Não 

P03 12 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 77 24,5098 0,2451 11 2 13 2 4 0,622 x Não Nativa Não 

P03 13 Erva de macaco Casearia sylvestris Salicaceae 23 7,3211 0,0732 8 1 9 2 4 0,038  Não Nativa Não 

P03 14 Erva de macaco Casearia sylvestris Salicaceae 20 6,3662 0,0637 4 2 6 2 2 0,019  Não Nativa Não 

P03 15 Quina Coutarea hexandra Rubiaceae 36 11,4591 0,1146 10 5 15 2 4 0,157  Não Nativa Não 

P03 16 Canelinha Nectranda megapotamica Lauraceae 17 5,4113 0,0541 2 1,5 3,5 2 2 0,008  Sim Nativa Não 

P03 17 Canelinha Nectranda megapotamica Lauraceae 15 4,7746 0,0477 4 3 7 2 2 0,013  Sim Nativa Não 

P03 18 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 14 4,4563 0,0446 2,5 2,5 5 2 2 0,008  Não Nativa Não 
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P03 19 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 14 4,4563 0,0446 5 1 6 2 4 0,01  Não Nativa Não 

P03 20 Canela ferrugem Nectranda oppositifolia Lauraceae 59 18,7802 0,1878 15 5 20 2 1 0,561  Não Nativa Não 

P03 21 Canela-ferrugem Nectranda oppositifolia Lauraceae 92 29,2844 0,2928 18 8 26 2 1 1,774 x Não Nativa Não 

P04 1 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 91 28,9661 0,2897 15 7 22 2 2 1,47  Não Nativa Não 

P04 2 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 82 26,1013 0,2610 13 4 17 2 2 0,922 x Não Nativa Não 

P04 3 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 83 26,4197 0,2642 14 5 19 2 1 1,056  Não Nativa Não 

P04 4 Pindaíba reta Xylopia emarginata Annonaceae 70 22,2816 0,2228 8 1 9 2 4 0,356 x Não Nativa Não 

P04 5 Mamica-de-porca Zanthoxylum riedelianum Rutaceae 17 5,4113 0,0541 7 1 8 2 2 0,019  Não Nativa Não 

P04 6 Pindaíba-reta Xylopia emarginata Annonaceae 28 8,9127 0,0891 9 3 12 2 2 0,076  Não Nativa Não 

P04 7 Monjoleiro Senegalia polyphylla Fabaceae 22 7,0028 0,0700 8 2 10 2 2 0,039  Não Nativa Não 

P04 8 Louro-pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 33 10,5042 0,1050 11 4 15 2 2 0,132  Não Nativa Não 

P04 9 Monjoleiro Senegalia polyphylla Fabaceae 120 38,1971 0,3820 10 3 13 2 2 1,51 x Não Nativa Não 

P04 10 Agulheiro Ouratea castaneifolia Ochnaceae 59 18,7802 0,1878 9 3 12 2 2 0,337 x Não Nativa Não 

P04 11 Agulheiro Ouratea castaneifolia Ochnaceae 83 26,4197 0,2642 10 1 11 2 2 0,611 x Não Nativa Não 

P04 12 Sapuva-branca Machaerium stipitatum Fabaceae 54 17,1887 0,1719 10 4 14 2 2 0,329  Não Nativa Não 

P04 13 Monjoleiro Senegalia polyphylla Fabaceae 29 9,2310 0,0923 8 1 9 2 4 0,061  Não Nativa Não 

P04 14 Monjoleiro Senegalia polyphylla Fabaceae 41 13,0507 0,1305 9 3 12 2 4 0,163  Não Nativa Não 

P04 15 Monjoleiro Senegalia polyphylla Fabaceae 64 20,3718 0,2037 7 1 8 2 2 0,264 x Não Nativa Não 

P04 16 Monjoleiro Senegalia polyphylla Fabaceae 39 12,4141 0,1241 9 2 11 2 2 0,135  Não Nativa Não 

P04 17 Sapuva-branca Machaerium stipitatum Fabaceae 70 22,2816 0,2228 10 2 12 2 4 0,474  Não Nativa Não 

P04 18 Angico branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 132 42,0168 0,4202 12 6 18 2 1 2,53 x Não Nativa Não 

P04 19 Louro-pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 25 7,9577 0,0796 5 2 7 2 2 0,035  Não Nativa Não 

P05 1 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 67 21,3267 0,2133 5 12 17 1 1 0,616  Não Naturalizada Não 

P05 2 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 54 17,1887 0,1719 15 3 18 1 1 0,423  Não Naturalizada Não 

P05 3 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 31 9,8676 0,0987 12 3 15 1 1 0,116  Não Naturalizada Não 

P05 4 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 16 5,0929 0,0509 8,5 1,5 10 1 4 0,021  Não Naturalizada Não 

P05 5 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 67 21,3267 0,2133 10 8 18 1 1 0,652  Não Naturalizada Não 

P05 6 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 34 10,8225 0,1082 12 4 16 1 2 0,149  Não Naturalizada Não 

P05 7 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 17 5,4113 0,0541 4 1 5 3 4 0,012  Não Naturalizada Não 

P05 8 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 45 14,3239 0,1432 12 5 17 1 1 0,277  Não Naturalizada Não 

P05 9 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 17 5,4113 0,0541 4 1 5 3 4 0,012  Não Naturalizada Não 

P05 10 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 105 33,4225 0,3342 12 10 22 1 1 1,956  Não Naturalizada Não 

P05 11 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 31 9,8676 0,0987 9 3 12 2 2 0,093  Não Naturalizada Não 

P05 12 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 39 12,4141 0,1241 14 3 17 1 1 0,208  Não Naturalizada Não 

P05 13 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 37 11,7774 0,1178 13 3 16 1 1 0,177  Não Naturalizada Não 

P05 14 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 35 11,1408 0,1114 11 4 15 1 2 0,148  Não Naturalizada Não 

P05 15 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 28 8,9127 0,0891 10 2 12 2 2 0,076  Não Naturalizada Não 

P05 16 Vassoura-branca Vernonanthura discolor Asteraceae 48 15,2788 0,1528 1,5 11,5 13 2 2 0,242  Não Nativa Não 

P05 17 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 46 14,6422 0,1464 15 2 17 2 2 0,29  Não Naturalizada Não 

P05 18 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 15 4,7746 0,0477 4 1 5 2 4 0,009  Não Naturalizada Não 

P05 19 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 30 9,5493 0,0955 9 2 11 2 2 0,08  Não Naturalizada Não 

P05 20 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 40 12,7324 0,1273 15 3 18 2 2 0,232  Não Naturalizada Não 

P05 21 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 28 8,9127 0,0891 9 2 11 2 2 0,07  Não Naturalizada Não 

P05 22 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 38 12,0957 0,1210 10 4 14 2 2 0,163  Não Naturalizada Não 

P05 23 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 29 9,2310 0,0923 8 2 10 2 2 0,068  Não Naturalizada Não 
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P05 24 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 19 6,0479 0,0605 4,5 1,5 6 2 2 0,017  Não Naturalizada Não 

P05 25 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 77 24,5098 0,2451 11 8 19 1 1 0,909  Não Naturalizada Não 

P05 26 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 32 10,1859 0,1019 9 2 11 2 2 0,091  Não Naturalizada Não 

P05 27 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 30 9,5493 0,0955 11 2 13 2 2 0,094  Não Naturalizada Não 

P05 28 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 37 11,7774 0,1178 9 3 12 2 2 0,133  Não Naturalizada Não 

P05 29 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 43 13,6873 0,1369 12 3 15 2 1 0,224  Não Naturalizada Não 

P05 30 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 28 8,9127 0,0891 8 2 10 2 2 0,063  Não Naturalizada Não 

P05 31 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 65 20,6901 0,2069 11 4 15 1 1 0,511  Não Naturalizada Não 

P06 1 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 20 6,3662 0,0637 3,5 5,5 9 2 2 0,029  Sim Nativa Não 

P06 2 Pau jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae 189 60,1604 0,6016 10 16 26 1 1 7,49 X Não Nativa Não 

P06 3 Simsiúva Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 17 5,4113 0,0541 5 1 6 2 2 0,014  Sim Nativa Não 

P06 4 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 16 5,0929 0,0509 4 1 5 2 2 0,01  Sim Nativa Não 

P06 5 Amendoim-do-campo Platypodium elegans Fabaceae 51 16,2338 0,1623 5 10 15 1 1 0,315  Não Nativa Não 

P06 6 Amendoim-do-campo Platypodium elegans Fabaceae 29 9,2310 0,0923 10 3 13 2 2 0,088  Não Nativa Não 

P06 7 Amendoim-do-campo Platypodium elegans Fabaceae 21 6,6845 0,0668 11 2 13 2 2 0,046  Não Nativa Não 

P06 8 Louro-pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 24 7,6394 0,0764 7 1 8 4 4 0,037  Não Nativa Não 

P06 9 Louro-pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 21 6,6845 0,0668 6 1 7 4 4 0,025  Não Nativa Não 

P06 10 Amendoim-do-campo Platypodium elegans Fabaceae 31 9,8676 0,0987 13 2 15 3 4 0,116  Não Nativa Não 

P06 11 Erva-de-macaco Casearia sylvestris Salicaceae 23 7,3211 0,0732 10 3 13 2 2 0,055  Não Nativa Não 

P06 12 Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Proteaceae 72 22,9183 0,2292 10 15 25 1 1 1,045  Não Nativa Não 

P06 13 Erva-de-macaco Casearia sylvestris Salicaceae 31 9,8676 0,0987 12 5 17 2 2 0,132  Não Nativa Não 

P06 14 Erva-de-macaco Casearia sylvestris Salicaceae 30 9,5493 0,0955 8 7 15 2 2 0,109  Não Nativa Não 

P06 15 Simsiúva Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 45 14,3239 0,1432 10 6 16 1 1 0,261  Sim Nativa Não 

P06 16 Pindaíba-reta Xylopia emarginata Annonaceae 18 5,7296 0,0573 6 2 8 2 2 0,021  Não Nativa Não 

P06 17 Simsiúva Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 67 21,3267 0,2133 10 7 17 2 2 0,616 X Sim Nativa Não 

P06 18 Simsiúva Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 33 10,5042 0,1050 9 3 12 1 1 0,105  Sim Nativa Não 

P07 1 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 38 12,1019 0,1210 10 3 13 3 4 0,152  Não Nativa Não 

P07 2 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 23 7,3248 0,0732 2 1 3 4 4 0,013  Não Nativa Não 

P07 3 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 37 11,7834 0,1178 9 2 11 4 4 0,122  Não Nativa Não 

P07 4 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 52 16,5605 0,1656 13 5 18 2 2 0,393  Não Nativa Não 

P07 5 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 16 5,0955 0,0510 3 1 4 2 2 0,008  Sim Nativa Não 

P07 6 Sucupira Pterogyne nitens Fabaceae 35 11,1465 0,1115 8 4 12 2 2 0,119  Não Nativa Não 

P07 7 Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae 15 4,7771 0,0478 4 3 7 2 4 0,013  Não Nativa Não 

P07 8 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 14 4,4586 0,0446 6 2 8 2 2 0,013  Não Nativa Não 

P07 9 Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 164 52,2293 0,5223 8 15 23 1 1 4,994  Não Nativa Não 

P07 10 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 22 7,0064 0,0701 12 1 13 3 4 0,047  Não Nativa Não 

P07 11 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 34 10,8280 0,1083 12 3 15 2 2 0,14  Não Nativa Não 

P07 12 Canela-ferrugem Nectranda oppositifolia Lauraceae 52 16,5605 0,1656 18 3 21 1 1 0,458  Não Nativa Não 

P07 13 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 80 25,4777 0,2548 19 4 23 1 1 1,189  Não Nativa Não 

P07 14 Erva-de-macaco Casearia sylvestris Salicaceae 23 7,3248 0,0732 9 3 12 2 2 0,051  Não Nativa Não 

P07 15 Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 170 54,1401 0,5414 19 7 26 1 1 6,066 X Não Nativa Não 

P07 16 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 27 8,5987 0,0860 10 2 12 2 4 0,071  Sim Nativa Não 

P07 17 Erva-de-macaco Casearia sylvestris Salicaceae 19 6,0510 0,0605 2 0,5 2,5 4 4 0,007  Não Nativa Não 

P08 1 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 52 16,5521 0,1655 9 11 20 1 1 0,436  Sim Nativa Não 

P08 2 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 33 10,5042 0,1050 9 3 12 2 2 0,105  Sim Nativa Não 
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P08 3 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 25 7,9577 0,0796 2 5 7 2 2 0,035  Sim Nativa Não 

P08 4 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 19 6,0479 0,0605 6 3 9 2 2 0,026  Sim Nativa Não 

P08 5 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 19 6,0479 0,0605 2 1 3 2 4 0,009  Não Nativa Não 

P08 6 Vassoura-branca Vernonanthura discolor Asteraceae 47 14,9605 0,1496 11 3 14 2 2 0,249  Não Nativa Não 

P08 7 Vassoura-branca Vernonanthura discolor Asteraceae 27 8,5943 0,0859 8 2 10 1 1 0,059  Não Nativa Não 

P08 8 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 34 10,8225 0,1082 8 4 12 2 1 0,112  Sim Nativa Não 

P08 9 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 17 5,4113 0,0541 5 1 6 3 4 0,014  Não Nativa Não 

P08 10 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 22 7,0028 0,0700 6 3 9 2 1 0,035  Sim Nativa Não 

P08 11 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 35 11,1408 0,1114 12 3 15 2 2 0,148  Não Nativa Não 

P08 12 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 44 14,0056 0,1401 13 4 17 1 1 0,266  Não Nativa Não 

P08 13 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 19 6,0479 0,0605 6 3 9 2 2 0,026  Não Nativa Não 

P08 14 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 36 11,4591 0,1146 16 4 20 1 1 0,209  Sim Nativa Não 

P08 15 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 10 3,1831 0,0318 8 2 10 2 2 0,008  Sim Nativa Não 

P08 16 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 15 4,7746 0,0477 6 2 8 2 2 0,014  Não Nativa Não 

P08 17 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 70 22,2816 0,2228 18 5 23 1 1 0,909  Não Nativa Não 

P08 18 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 25 7,9577 0,0796 10 2 12 2 2 0,061  Não Nativa Não 

P08 19 Louro-pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 16 5,0929 0,0509 2 1,5 3,5 2 2 0,007  Não Nativa Não 

P08 20 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 47 14,9605 0,1496 14 4 18 1 1 0,321  Sim Nativa Não 

P08 21 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 26 8,2760 0,0828 6 3 9 2 2 0,049  Não Nativa Não 

P08 22 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 196 62,3886 0,6239 15 5 20 1 1 6,197 X Não Nativa Não 

P08 23 Simsiúva Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 24 7,6394 0,0764 4 3 7 2 2 0,033  Sim Nativa Não 

P08 24 Arco-de-peneira Cupania vernalis Sapindaceae 17 5,4113 0,0541 6 1 7 2 2 0,016  Não Nativa Não 

P08 25 Simsiúva Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 18 5,7296 0,0573 4 2 6 2 2 0,016  Sim Nativa Não 

P08 26 Simsiúva Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 40 12,7324 0,1273 10 6 16 2 2 0,206  Sim Nativa Não 

P08 27 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 28 8,9127 0,0891 9 2 11 2 2 0,07  Não Nativa Não 

P08 28 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 15 4,7746 0,0477 3 1 4 2 4 0,007  Não Nativa Não 

P08 29 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 34 10,8225 0,1082 9 4 13 2 2 0,121  Não Nativa Não 

P08 30 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 24 7,6394 0,0764 8 4 12 1 1 0,056  Sim Nativa Não 

P08 31 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 15 4,7746 0,0477 7 1 8 2 2 0,014  Sim Nativa Não 

P08 32 Sucupira Pterogyne nitens Fabaceae 27 8,5943 0,0859 9 2 11 2 2 0,065  Não Nativa Não 

P09 1 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 33 10,5042 0,1050 7 4 11 2 1 0,097  Não Exótica Não 

P09 2 Ipê-verde Cybistax antisyphilitica Bignoniaceae 46 14,6422 0,1464 8 4 12 1 1 0,205  Não Nativa Não 

P09 3 Sombreiro Dalbergia villosa Fabaceae 63 20,0535 0,2005 10 3 13 1 1 0,416  Não Nativa Não 

P09 4 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 43 13,6873 0,1369 6 3 9 1 1 0,134  Não Nativa Não 

P09 5 Simsiúva Hirtella hebeclada Chrysobalanaceae 90 28,6478 0,2865 4 7 11 1 1 0,719  Sim Nativa Não 

P09 6 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 16 5,0929 0,0509 2,5 0,5 3 3 3 0,006  Não Nativa Não 

P09 7 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 38 12,0957 0,1210 16 4 20 2 2 0,233  Não Exótica Não 

P09 8 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 39 12,4141 0,1241 9 4 13 2 2 0,159  Não Nativa Não 

P09 9 Açoita-cavalo-graúdo Luehea grandiflora  Malvaceae 27 8,5943 0,0859 6 2 8 2 2 0,047  Não Nativa Não 

P09 10 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 28 8,9127 0,0891 4 3 7 2 2 0,044  Não Nativa Não 

P09 11 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 77 24,5098 0,2451 16 4 20 1 1 0,956  Não Nativa Não 

P09 12 Açoita-cavalo-graúdo Luehea grandiflora  Malvaceae 50 15,9155 0,1592 9 3 12 2 2 0,242  Não Nativa Não 

P09 13 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 37 11,7774 0,1178 8 1 9 3 4 0,099  Não Exótica Não 

P09 14 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 43 13,6873 0,1369 10 4 14 2 2 0,209  Não Exótica Não 

P09 15 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 40 12,7324 0,1273 8 1 9 3 3 0,116  Não Nativa Não 
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P09 16 Ingá Inga sessis Fabaceae 29 9,2310 0,0923 8 4 12 2 2 0,081  Não Nativa Não 

P09 17 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 42 13,3690 0,1337 10 3 13 2 2 0,185  Não Nativa Não 

P09 18 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 32 10,1859 0,1019 7 3 10 2 2 0,083  Não Nativa Não 

P09 19 Açoita-cavalo-graúdo Luehea grandiflora  Malvaceae 13 4,1380 0,0414 6 2 8 2 2 0,011  Não Nativa Não 

P09 20 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 25 7,9577 0,0796 8 1 9 2 2 0,045  Não Nativa Não 

P09 21 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 41 13,0507 0,1305 6 11 17 1 1 0,23  Não Nativa Não 

P09 22 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 36 11,4591 0,1146 2 8 10 1 1 0,105  Sim Nativa Não 

P09 23 Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae 145 46,1548 0,4615 18 5 23 1 1 3,899 X Não Nativa Não 

P10 1 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 80 25,4647 0,2546 20 5 25 1 1 1,244  Não Exótica Não 

P10 2 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 33 10,5042 0,1050 10 8 18 3 2 0,464  Não Exótica Não 

P10 3 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 37 11,7774 0,1178 16 4 20 2 2 0,637  Não Exótica Não 

P10 4 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 75 23,8732 0,2387 18 5 23 1 1 0,968  Não Exótica Não 

P10 5 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 23 7,3211 0,0732 12 3 15 2 1 0,269  Não Exótica Não 

P10 6 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 55 17,5070 0,1751 16 4 20 1 1 0,637  Não Exótica Não 

P10 7 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 21 6,6845 0,0668 8 3 11 3 3 0,106  Não Exótica Não 

P10 8 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 34 10,8225 0,1082 13 5 18 2 1 0,464  Não Exótica Não 

P10 9 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 64 20,3718 0,2037 10 7 17 3 2 0,391 x Não Exótica Não 

P10 10 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 35 11,1408 0,1114 16 3 19 2 1 0,546  Não Exótica Não 

P10 11 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 21 6,6845 0,0668 7 2 9 2 1 0,058  Não Exótica Não 

P10 12 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 64 20,3718 0,2037 17 3 20 2 1 0,637 x Não Exótica Não 

P10 13 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 40 12,7324 0,1273 15 3 18 2 1 0,464  Não Exótica Não 

P10 14 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 59 18,7802 0,1878 17 4 21 1 1 0,737  Não Exótica Não 

P10 15 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 33 10,5042 0,1050 14 2 16 3 2 0,326  Não Exótica Não 

P10 16 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 19 6,0479 0,0605 8 2 10 3 2 0,08  Não Exótica Não 

P10 17 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 91 28,9661 0,2897 17 3 20 1 1 0,637 x Não Exótica Não 

P11 1 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 69 21,9633 0,2196 16 5 21 1 1 0,806 X Não Exótica Não 

P11 2 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 37 11,7774 0,1178 17 3 20 1 1 0,221  Não Exótica Não 

P11 3 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 99 31,5126 0,3151 21 5 26 1 1 2,055 X Não Exótica Não 

P11 4 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 48 15,2788 0,1528 22 6 28 1 1 0,52  Não Exótica Não 

P11 5 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 160 50,9295 0,5093 25 5 30 1 1 6,194 X Não Exótica Não 

P11 6 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 117 37,2422 0,3724 21 4 25 1 1 2,76 X Não Exótica Não 

P11 7 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 30 9,5493 0,0955 14 4 18 1 1 0,131  Não Exótica Não 

P11 8 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 38 12,0957 0,1210 11 9 20 4 3 0,233  Não Exótica Não 

P11 9 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 26 8,2760 0,0828 11 2 13 1 1 0,071  Não Exótica Não 

P11 10 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 51 16,2338 0,1623 10 3 13 1 1 0,273 X Não Exótica Não 

P11 11 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 46 14,6422 0,1464 11 3 14 3 3 0,239 X Não Exótica Não 

P11 12 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 35 11,1408 0,1114 15 4 19 1 1 0,188  Não Exótica Não 

P11 13 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 40 12,7324 0,1273 17 4 21 2 2 0,271  Não Exótica Não 

P11 14 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 70 22,2816 0,2228 18 4 22 2 2 0,869 X Não Exótica Não 

P11 15 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 158 50,2928 0,5029 21 4 25 3 3 5,033 X Não Exótica Não 

P11 16 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 51 16,2338 0,1623 10 3 13 3 3 0,273 X Não Exótica Não 

P11 17 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 17 5,4113 0,0541 9 1 10 2 2 0,023  Não Exótica Não 

P11 18 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 21 6,6845 0,0668 10 2 12 2 2 0,043  Não Exótica Não 

P11 19 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 66 21,0084 0,2101 10 3 13 3 3 0,457 X Não Exótica Não 

P11 20 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 29 9,2310 0,0923 9 3 12 2 2 0,081  Não Exótica Não 
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P11 21 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 82 26,1013 0,2610 25 3 28 1 1 1,518  Não Exótica Não 

P11 22 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 119 37,8788 0,3788 24 4 28 1 1 3,198 X Não Exótica Não 

P11 23 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 108 34,3774 0,3438 19 2 21 2 3 1,976 X Não Exótica Não 

P11 24 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 45 14,3239 0,1432 20 5 25 3 3 0,408  Não Exótica Não 

P11 25 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 36 11,4591 0,1146 14 4 18 3 3 0,188  Não Exótica Não 

P12 1 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 46 14,6422 0,1464 11 4 15 3 4 0,256  Não Exótica Não 

P12 2 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 72 22,9183 0,2292 10 3 13 3 3 0,544 X Não Exótica Não 

P12 3 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 121 38,5154 0,3852 19 6 25 2 2 2,953 X Não Exótica Não 

P12 4 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 133 42,3351 0,4234 21 5 26 2 2 3,71 X Não Exótica Não 

P12 5 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 87 27,6929 0,2769 16 4 20 3 3 1,221 X Não Exótica Não 

P12 6 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 75 23,8732 0,2387 8 2 10 2 3 0,454 X Não Exótica Não 

P12 7 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 73 23,2366 0,2324 18 3 21 2 2 0,903 X Não Exótica Não 

P12 8 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 18 5,7296 0,0573 2 3 5 1 1 0,013  Não Nativa Não 

P12 9 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 44 14,0056 0,1401 7 4 11 2 2 0,172 X Não Exótica Não 

P12 10 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 74 23,5549 0,2355 13 4 17 2 2 0,75 X Não Exótica Não 

P12 11 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 59 18,7802 0,1878 8 3 11 3 3 0,309 X Não Exótica Não 

P12 12 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 72 22,9183 0,2292 8 4 12 3 3 0,502 X Não Exótica Não 

P12 13 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 70 22,2816 0,2228 10 3 13 3 3 0,514 X Não Exótica Não 

P12 14 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 72 22,9183 0,2292 18 8 26 1 1 1,087  Não Exótica Não 

P12 15 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 49 15,5971 0,1560 8 2 10 2 2 0,194 X Não Exótica Não 

P12 16 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 45 14,3239 0,1432 18 4 22 2 2 0,359  Não Exótica Não 

P12 17 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 47 14,9605 0,1496 9 3 12 3 3 0,214 X Não Exótica Não 

P12 18 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 57 18,1436 0,1814 9 2 11 2 2 0,288 X Não Exótica Não 

P12 19 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 41 13,0507 0,1305 10 3 13 2 2 0,176 X Não Exótica Não 

P12 20 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 69 21,9633 0,2196 12 4 16 2 3 0,614 X Não Exótica Não 

P12 21 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 23 7,3211 0,0732 10 2 12 2 2 0,051  Não Exótica Não 

P12 22 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 29 9,2310 0,0923 8 2 10 2 2 0,068  Não Exótica Não 

P12 23 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 61 19,4169 0,1942 14 4 18 1 1 0,54 x Não Exótica Não 

P12 24 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 17 5,4113 0,0541 8 1 9 2 2 0,021  Não Exótica Não 

P12 25 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 69 21,9633 0,2196 10 2 12 2 2 0,461 X Não Exótica Não 

P13 1 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 39 12,4141 0,1241 6,5 2,5 9 3 3 0,11  Não Nativa Não 

P13 2 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 39 12,4141 0,1241 6 1,5 7,5 3 3 0,092 x Não Nativa Não 

P13 3 Cambotá-da-serra Connarus regnellii Connaraceae 563 179,2080 1,7921 8 4 12 1 1 30,677 x Não Nativa Não 

P13 4 Pessegueiro-bravo Prunus sellowii Rosaceae 20 6,3662 0,0637 4 2 6 2 2 0,019  Não Nativa Não 

P13 5 Canela-ferrugem Nectranda oppositifolia Lauraceae 71 22,5999 0,2260 10 3 13 1 1 0,529  Não Nativa Não 

P13 6 Jacarandá-branco Machaerium paraguariense Fabaceae 40 12,7324 0,1273 7 1 8 3 3 0,103  Não Nativa Não 

P13 7 Jacarandá-branco Machaerium paraguariense Fabaceae 21 6,6845 0,0668 2,5 1 3,5 3 3 0,012  Não Nativa Não 

P13 8 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 33 10,5042 0,1050 5 2 7 2 2 0,061  Não Nativa Não 

P13 9 Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae 86 27,3746 0,2737 7 2 9 2 2 0,537 x Não Nativa Não 

P13 10 Guavitá  Astronium graveolens Anacardiaceae 14 4,4563 0,0446 3 2 5 1 2 0,008  Não Nativa Não 

P13 11 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 106 33,7408 0,3374 5 2 7 2 2 0,634 x Sim Nativa Não 

P13 12 Jacarandá-branco Machaerium paraguariense Fabaceae 18 5,7296 0,0573 6 1 7 3 3 0,018  Não Nativa Não 

P13 13 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 32 10,1859 0,1019 7 1 8 3 3 0,066  Não Nativa Não 

P13 14 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 26 8,2760 0,0828 6 1 7 3 3 0,038  Sim Nativa Não 

P13 15 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 25 7,9577 0,0796 6 1 7 3 3 0,035  Sim Nativa Não 
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P13 16 Guatambú-vermelho Aspidosperma subincanum  Apocynaceae 43 13,6873 0,1369 6 3 9 1 1 0,134  Não Nativa Não 

P13 17 Aroeira-mansa Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 75 23,8732 0,2387 3 9 12 1 1 0,544  Não Nativa Não 

P13 18 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 16 5,0929 0,0509 3 1 4 3 4 0,008  Não Nativa Não 

P13 19 Arco-de-peneira Cupania vernalis Sapindaceae 23 7,3211 0,0732 2 4 6 2 2 0,026  Não Nativa Não 

P13 20 Arco-de-peneira Cupania vernalis Sapindaceae 23 7,3211 0,0732 4 3 7 2 2 0,03  Não Nativa Não 

P13 21 Arco-de-peneira Cupania vernalis Sapindaceae 74 23,5549 0,2355 5 7 12 1 1 0,53 x Não Nativa Não 

P13 22 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 29 9,2310 0,0923 8 1 9 3 4 0,061  Não Nativa Não 

P13 23 Guatambú-vermelho Aspidosperma subincanum  Apocynaceae 22 7,0028 0,0700 3 2 5 2 2 0,02  Não Nativa Não 

P13 24 Quina Coutarea hexandra Rubiaceae 62 19,7352 0,1974 7 2 9 1 1 0,279  Não Nativa Não 

P13 25 Chico-pires Leucochloron incuriale Fabaceae 46 14,6422 0,1464 6 3 9 2 2 0,154  Sim Nativa Não 

P13 26 Cambará Gochnatia polymorpha Asteraceae 24 7,6394 0,0764 3 2 5 2 2 0,023  Não Nativa Não 

P13 27 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 20 6,3662 0,0637 2 2 4 3 2 0,013  Não Nativa Não 

P13 28 Pindaíba-reta Xylopia emarginata Annonaceae 24 7,6394 0,0764 4 1 5 3 3 0,023  Não Nativa Não 

P13 29 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 64 20,3718 0,2037 9 3 12 1 1 0,396  Não Nativa Não 

P13 30 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 36 11,4591 0,1146 6 2 8 1 1 0,084  Não Nativa Não 

P13 31 Cambotá-da-serra Connarus regnellii Connaraceae 74 23,5549 0,2355 10 3 13 2 3 0,574  Não Nativa Não 

P13 32 Pindaíba-reta Xylopia emarginata Annonaceae 52 16,5521 0,1655 8 2 10 2 3 0,218 x Não Nativa Não 

P14 1 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 10 3,1831 0,0318 5 5 10 1 1 0,008  Sim Nativa Não 

P14 2 Canela-raposa Alchornea sidifolia Euphorbiaceae 62 19,7352 0,1974 6 5 11 2 2 0,341     Não 

P14 3 Canjica Rhamnus sphaerosperma Rhamnaceae 54 17,1887 0,1719 6 4 10 1 1 0,235  Não Nativa Não 

P14 4 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 32 10,1859 0,1019 5 2 7 3 2 0,058  Sim Nativa Não 

P14 5 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 70 22,2816 0,2228 8 4 12 1 1 0,474  Não Nativa Não 

P14 6 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 17 5,4113 0,0541 4 1 5 3 2 0,012  Sim Nativa Não 

P14 7 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 26 8,2760 0,0828 4 2 6 3 2 0,033  Sim Nativa Não 

P14 8 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 17 5,4113 0,0541 4 2 6 3 2 0,014  Não Nativa Não 

P14 9 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 56 17,8253 0,1783 6,5 3,5 10 1 1 0,253  Sim Nativa Não 

P14 10 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 20 6,3662 0,0637 2,5 2,5 5 1 1 0,016  Não Nativa Não 

P14 11 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 17 5,4113 0,0541 5 2 7 3 3 0,016  Sim Nativa Não 

P14 12 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 15 4,7746 0,0477 4 1 5 2 1 0,009  Sim Nativa Não 

P14 13 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 60 19,0985 0,1910 8 4 12 1 1 0,348  Não Nativa Não 

P14 14 Embira de sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 19 6,0479 0,0605 3 2 5 3 2 0,015  Não Nativa Não 

P14 15 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 32 10,1859 0,1019 7 1 8 3 4 0,066  Não Nativa Não 

P14 16 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 38 12,0957 0,1210 6 1 7 3 4 0,082 x Não Nativa Não 

P14 17 Pau-de-angu Machaerium hirtum Fabaceae 39 12,4141 0,1241 9 1 10 3 3 0,123  Não Nativa Não 

P14 18 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 34 10,8225 0,1082 7 2 9 2 2 0,084  Não Nativa Não 

P14 19 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 30 9,5493 0,0955 5 2 7 1 1 0,051  Não Nativa Não 

P14 20 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 37 11,7774 0,1178 6 3 9 1 1 0,099  Não Nativa Não 

P14 21 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 43 13,6873 0,1369 8 1 9 3 4 0,134  Não Nativa Não 

P14 22 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 52 16,5521 0,1655 10 2 12 3 2 0,262  Sim Nativa Não 

P14 23 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 56 17,8253 0,1783 10 3 13 1 1 0,329  Sim Nativa Não 

P14 24 Aroeira-brava Lithraea molleoides Anacardiaceae 37 11,7774 0,1178 9 3 12 3 2 0,133  Não Nativa Não 

P14 25 Capixingui Croton floribundus Euphorbiaceae 64 20,3718 0,2037 7 4 11 1 1 0,363  Não Nativa Não 

P14 26 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 35 11,1408 0,1114 8 2 10 2 2 0,099  Não Nativa Não 

P14 27 Pau-de-angu Machaerium hirtum Fabaceae 84 26,7380 0,2674 8 2 10 2 2 0,569 x Não Nativa Não 

P14 28 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 27 8,5943 0,0859 7 2 9 2 2 0,053  Não Nativa Não 
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P14 29 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 75 23,8732 0,2387 8 5 13 1 1 0,59  Não Nativa Não 

P14 30 Pau-de-angu Machaerium hirtum Fabaceae 36 11,4591 0,1146 8 2 10 2 2 0,105  Não Nativa Não 

P15 1 Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae 52 16,5521 0,1655 11 2 13 4 3 0,283  Não Nativa Não 

P15 2 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 21 6,6845 0,0668 6 2 8 4 3 0,028  Não Nativa Não 

P15 3 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 35 11,1408 0,1114 7 3 10 3 2 0,099  Não Nativa Não 

P15 4 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 22 7,0028 0,0700 5 3 8 3 2 0,031  Sim Nativa Não 

P15 5 Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 183 58,2506 0,5825 10 5 15 1 1 4,051 x Não Nativa Não 

P15 6 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 35 11,1408 0,1114 6 3 9 2 2 0,089  Não Nativa Não 

P15 7 Arco-de-peneira Cupania vernalis Sapindaceae 18 5,7296 0,0573 4 3 7 3 2 0,018  Não Nativa Não 

P15 8 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 72 22,9183 0,2292 10 3 13 2 2 0,544  Não Nativa Não 

P15 9 Embira de sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 25 7,9577 0,0796 6 2 8 2 1 0,04  Não Nativa Não 

P15 10 Arco-de-peneira Cupania vernalis Sapindaceae 40 12,7324 0,1273 7 3 10 1 1 0,129  Não Nativa Não 

P15 11 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 20 6,3662 0,0637 6 1 7 3 4 0,023  Não Nativa Não 

P15 12 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 15 4,7746 0,0477 5 1 6 3 2 0,011  Não Nativa Não 

P15 13 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 17 5,4113 0,0541 6 1 7 3 2 0,016  Sim Nativa Não 

P15 14 Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae 21 6,6845 0,0668 8 1 9 3 2 0,032  Não Nativa Não 

P15 15 Tapi Alchornea triplinervia Euphorbiaceae 70 22,2816 0,2228 8 4 12 2 1 0,474  Não Nativa Não 

P15 16 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 117 37,2422 0,3724 12 5 17 1 1 1,877  Não Nativa Não 

P15 17 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 16 5,0929 0,0509 5 1 6 1 1 0,012  Sim Nativa Não 

P15 18 Saboeiro Sapindus saponaria Sapindaceae 19 6,0479 0,0605 2 1,5 3,5 2 2 0,01  Não Nativa Não 

P15 19 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 34 10,8225 0,1082 5 3 8 3 3 0,075  Não Nativa Não 

P15 20 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 36 11,4591 0,1146 6 3 9 1 1 0,094  Não Nativa Não 

P15 21 Canela-amarela  Nectandra lanceolata Lauraceae 55 17,5070 0,1751 8 3 11 1 1 0,268  Não Nativa Não 

P15 22 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 27 8,5943 0,0859 6 2 8 2 2 0,047  Não Nativa Não 

P15 23 Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 30 9,5493 0,0955 7 1 8 3 4 0,058  Não Nativa Não 

P15 24 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 31 9,8676 0,0987 5 2 7 2 2 0,054  Não Nativa Não 

P15 25 Tapi Alchornea triplinervia Euphorbiaceae 71 22,5999 0,2260 8 4 12 1 1 0,488  Não Nativa Não 

P16 1 Erva-de-macaco Casearia sylvestris Salicaceae 17 5,4113 0,0541 5 2 7 2 2 0,016  Não Nativa Não 

P16 2 Erva-de-macaco Casearia sylvestris Salicaceae 44 14,0056 0,1401 6 3 9 2 2 0,141  Não Nativa Não 

P16 3 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 29 9,2310 0,0923 7 3 10 2 2 0,068  Não Nativa Não 

P16 4 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 39 12,4141 0,1241 8 1 9 4 4 0,11  Não Nativa Não 

P16 5 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 33 10,5042 0,1050 8 3 11 2 2 0,097  Sim Nativa Não 

P16 6 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 26 8,2760 0,0828 8 2 10 2 2 0,055  Não Nativa Não 

P16 7 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 26 8,2760 0,0828 7 2 9 2 2 0,049  Sim Nativa Não 

P16 8 Monjoleiro Senegalia polyphylla Fabaceae 43 13,6873 0,1369 7 1 8 4 4 0,119  Não Nativa Não 

P16 9 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 36 11,4591 0,1146 8 2 10 2 2 0,105  Não Nativa Não 

P16 10 Canela-raposa Alchornea sidifolia Euphorbiaceae 16 5,0929 0,0509 5 2 7 2 2 0,014  Não Nativa Não 

P16 11 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 28 8,9127 0,0891 7 3 10 2 2 0,063  Não Nativa Não 

P16 12 Monjoleiro Senegalia polyphylla Fabaceae 20 6,3662 0,0637 6 2 8 2 2 0,026  Não Nativa Não 

P16 13 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 17 5,4113 0,0541 6 2 8 2 2 0,019  Não Nativa Não 

P16 14 Canela-de-corvo Albizia niopoides  Fabaceae 70 22,2816 0,2228 9 2 11 2 2 0,435  Não Nativa Não 

P16 15 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 14 4,4563 0,0446 6 1 7 2 2 0,011  Sim Nativa Não 

P16 16 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 33 10,5042 0,1050 9 3 12 2 2 0,105  Não Nativa Não 

P16 17 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 25 7,9577 0,0796 9 2 11 2 2 0,055  Não Nativa Não 

P16 18 Cerne-amarelo Terminalia glabrescens Combretaceae 73 23,2366 0,2324 8 2 10 2 2 0,43 X Não Nativa Não 
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P16 19 Canela-raposa Alchornea sidifolia Euphorbiaceae 23 7,3211 0,0732 7 2 9 2 2 0,038  Não Nativa Não 

P16 20 Chico-pires Leucochloron incuriale Fabaceae 19 6,0479 0,0605 6 1 7 2 4 0,02  Sim Nativa Não 

P16 21 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 22 7,0028 0,0700 6 1 7 4 4 0,027  Sim Nativa Não 

P16 22 Canjica Rhamnus sphaerosperma Rhamnaceae 33 10,5042 0,1050 8 2 10 2 2 0,088  Não Nativa Não 

P16 23 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 37 11,7774 0,1178 8 3 11 2 2 0,122  Não Nativa Não 

P16 24 Embira-de-sapo Lonchocarpus muehlbergianus Fabaceae 16 5,0929 0,0509 5 2 7 2 4 0,014  Não Nativa Não 

P16 25 Tarumã Vitex montevidensis Lamiaceae 52 16,5521 0,1655 8 3 11 2 2 0,24  Não Nativa Não 

P16 26 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 23 7,3211 0,0732 7 2 9 2 2 0,038  Não Nativa Não 

P16 27 Embira-de-sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 28 8,9127 0,0891 6 1 7 2 3 0,044  Não Nativa Não 

P16 28 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 16 5,0929 0,0509 6 2 8 3 4 0,016  Não Nativa Não 

P16 29 Canjica Rhamnus sphaerosperma Rhamnaceae 52 16,5521 0,1655 8 2 10 2 2 0,218 X Não Nativa Não 

P16 30 Copaíba Copaifera langsdorffii Fabaceae 70 22,2816 0,2228 3 7 10 1 1 0,395  Não Nativa Não 

P17 1 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 43 13,6873 0,1369 5 4 9 2 2 0,134  Não Nativa Não 

P17 2 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 44 14,0056 0,1401 4 5 9 2 2 0,141  Não Nativa Não 

P17 3 Sucupira Pterogyne nitens Fabaceae 26 8,2760 0,0828 4 3 7 2 2 0,038  Não Nativa Não 

P17 4 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 37 11,7774 0,1178 5 3 8 2 2 0,088  Não Nativa Não 

P17 5 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 42 13,3690 0,1337 6 3 9 2 2 0,128  Não Nativa Não 

P17 6 Tapi Alchornea triplinervia Euphorbiaceae 22 7,0028 0,0700 6 2 8 1 1 0,031  Não Nativa Não 

P17 7 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 17 5,4113 0,0541 3 2 5 2 2 0,012  Não Nativa Não 

P17 8 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 15 4,7746 0,0477 3 2 5 2 2 0,009  Não Nativa Não 

P17 9 Canela-ferrugem Nectranda oppositifolia Lauraceae 132 42,0168 0,4202 3 8 11 2 1 1,546  Não Nativa Não 

P17 10 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 32 10,1859 0,1019 3 5 8 2 1 0,066  Não Nativa Não 

P17 11 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 28 8,9127 0,0891 5 3 8 2 2 0,051  Não Nativa Não 

P17 12 Guaperê Lamanonia ternata Cunoniaceae 34 10,8225 0,1082 4 2 6 2 1 0,056  Sim Nativa Não 

P17 13 Canela-ferrugem Nectranda oppositifolia Lauraceae 105 33,4225 0,3342 2 7 9 2 1 0,8  Não Nativa Não 

P17 14 Capororoca Myrsine coriaceae Primulaceae 39 12,4141 0,1241 4 4 8 1 1 0,098  Não Nativa Não 

P17 15 Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Fabaceae 48 15,2788 0,1528 4 3 7 2 2 0,13  Não Nativa Não 

P17 16 Sucupira Pterogyne nitens Fabaceae 57 18,1436 0,1814 5 4 9 1 1 0,236  Não Nativa Não 

P18 1 Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Fabaceae 100 31,8309 0,3183 11 4 15 2 2 1,21  Não Nativa Não 

P18 2 Guabiroba Campomanesia rhombea Myrtaceae 32 10,1859 0,1019 4 7 11 1 1 0,091  Não Nativa Não 

P18 3 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 56 17,8253 0,1783 10 3 13 1 2 0,329  Sim Nativa Não 

P18 4 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 39 12,4141 0,1241 8 2 10 1 2 0,123  Sim Nativa Não 

P18 5 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 27 8,5943 0,0859 6 1 7 2 2 0,041  Sim Nativa Não 

P18 6 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 25 7,9577 0,0796 5 2 7 2 1 0,035  Sim Nativa Não 

P18 7 Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 114 36,2872 0,3629 12 4 16 2 1 1,677  Não Nativa Não 

P18 8 Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 98 31,1943 0,3119 12 3 15 2 1 1,162  Não Nativa Não 

P18 9 Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 115 36,6056 0,3661 11 4 15 2 1 1,6  Não Nativa Não 

P18 10 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 98 31,1943 0,3119 8 3 11 2 2 0,852 x Sim Nativa Não 

P18 11 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 26 8,2760 0,0828 6 2 8 2 2 0,044  Sim Nativa Não 

P18 12 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 41 13,0507 0,1305 9 2 11 2 2 0,149  Não Nativa Não 

P18 13 Canelinha Nectranda megapotamica Lauraceae 22 7,0028 0,0700 5 2 7 2 2 0,027  Sim Nativa Não 

P18 14 Embira de sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 38 12,0957 0,1210 3,5 4,5 8 2 1 0,093  Não Nativa Não 

P18 15 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 22 7,0028 0,0700 6 1 7 2 3 0,027  Sim Nativa Não 

P18 16 Angico-branco Anadenanthera colubrina Fabaceae 199 63,3435 0,6334 9 3 12 3 2 3,832 x Não Nativa Não 

P18 17 Albiha Albizia polycephala Fabaceae 105 33,4225 0,3342 5 3 8 3 2 0,711 x Sim Nativa Não 
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P18 18 Jacatirão Miconia cinnamomifolia Melastomataceae 25 7,9577 0,0796 6 2 8 2 2 0,04  Sim Nativa Não 

P18 19 Caroba Jacaranda puberula Bignoniaceae 23 7,3211 0,0732 5 2 7 2 2 0,03  Não Nativa Não 

P18 20 Embira de sapo Lonchocarpus cultratus Fabaceae 42 13,3690 0,1337 6 4 10 1 1 0,142  Não Nativa Não 

P19 1 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 48 15,2788 0,1528 12 5 17 1 1 0,316  Não Exótica Não 

P19 2 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 44 14,0056 0,1401 12 3 15 1 1 0,234  Não Exótica Não 

P19 3 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 73 23,2366 0,2324 15 4 19 1 1 0,817  Não Exótica Não 

P19 4 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 39 12,4141 0,1241 10 3 13 2 1 0,159  Não Exótica Não 

P19 5 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 131 41,6985 0,4170 12 4 16 2 1 2,215 x Não Exótica Não 

P19 6 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 150 47,7464 0,4775 12 3 15 2 1 2,722 x Não Exótica Não 

P19 7 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 61 19,4169 0,1942 15 3 18 1 1 0,54  Não Exótica Não 

P19 8 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 31 9,8676 0,0987 9 2 11 1 1 0,085  Não Exótica Não 

P19 9 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 58 18,4619 0,1846 12 4 16 1 1 0,434  Não Exótica Não 

P19 10 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 44 14,0056 0,1401 12 3 15 1 1 0,234  Não Exótica Não 

P19 11 Eucalipto Eucalyptus ssp. Myrtaceae 51 16,2338 0,1623 12 4 16 1 1 0,335  Não Exótica Não 

P20 1 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 88 28,0112 0,2801 23 7 30 1 1 1,874  Não Naturalizada Não 

P20 2 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 69 21,9633 0,2196 20 5 25 1 1 0,96  Não Naturalizada Não 

P20 3 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 97 30,8760 0,3088 20 8 28 1 1 2,125  Não Naturalizada Não 

P20 4 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 79 25,1464 0,2515 21 7 28 1 1 1,41  Não Naturalizada Não 

P20 5 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 52 16,5521 0,1655 16 4 20 2 4 0,436  Não Naturalizada Não 

P20 6 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 75 23,8732 0,2387 21 6 27 3 2 1,225  Não Naturalizada Não 

P20 7 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 92 29,2844 0,2928 24 5 29 1 1 1,979  Não Naturalizada Não 

P20 8 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 74 23,5549 0,2355 22 6 28 1 1 1,236  Não Naturalizada Não 

P20 9 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 47 14,9605 0,1496 16 4 20 2 3 0,356  Não Naturalizada Não 

P20 10 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 77 24,5098 0,2451 20 6 26 2 2 1,243  Não Naturalizada Não 

P20 11 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 110 35,0140 0,3501 22 8 30 1 1 2,927  Não Naturalizada Não 

P20 12 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 82 26,1013 0,2610 2 4 6 1 1 0,325  Não Naturalizada Não 

P20 13 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 86 27,3746 0,2737 22 7 29 1 1 1,729  Não Naturalizada Não 

P20 14 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 60 19,0985 0,1910 20 5 25 1 1 0,726  Não Naturalizada Não 

P20 15 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 86 27,3746 0,2737 22 6 28 1 1 1,67  Não Naturalizada Não 

P20 16 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 88 28,0112 0,2801 24 7 31 1 1 1,936  Não Naturalizada Não 

P20 17 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 63 20,0535 0,2005 19 5 24 2 1 0,768  Não Naturalizada Não 

P20 18 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 81 25,7830 0,2578 23 6 29 1 1 1,534  Não Naturalizada Não 

P20 19 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 91 28,9661 0,2897 23 7 30 1 1 2,004  Não Naturalizada Não 

P20 20 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 83 26,4197 0,2642 23 5 28 2 1 1,556  Não Naturalizada Não 

P20 21 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 88 28,0112 0,2801 25 6 31 1 1 1,936  Não Naturalizada Não 

P20 22 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 53 16,8704 0,1687 19 4 23 2 2 0,521  Não Naturalizada Não 

P20 23 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 77 24,5098 0,2451 21 6 27 2 1 1,291  Não Naturalizada Não 

P20 24 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 59 18,7802 0,1878 18 5 23 2 1 0,646  Não Naturalizada Não 

P20 25 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 83 26,4197 0,2642 23 7 30 1 1 1,667  Não Naturalizada Não 

P20 26 Pinus Pinus elliottii Pinaceae 67 21,3267 0,2133 19 5 24 2 2 0,869  Não Naturalizada Não 
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Anexo XXV: Mapa dos Fragmentos de Supressão 
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ADA - área Diretamente Afetada - 12,33 ha

Sítio olho d'água - 108,9 ha

Supressão de Vegetação Nativa

Vegetação Nativa em Estágio Inicial

Vegetação Nativa em Estágio Médio

Fragmento 01 Fragmento 02 Fragmento 03 Fragmento 04 Fragmento 05 Fragmento 06 Fragmento 07 Fragmento 08 Fragmento 09 Fragmento 10 Fragmento 11 Total

Inicial 0,48300 0,08195 0,06161 0,07918 0,06033 0,01038 0,05102 0,02347 0,85094

Médio 0,18586 0,23026 0,06047 4,76770 0,32264 0,34818 0,51502 0,04097 6,47110

Total 0,18586 0,23026 0,06047 5,25070 0,40459 0,40979 0,59419 0,06033 0,05135 0,05102 0,02347 7,32204

Supressão de vegetação nativa
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REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:

1:4.000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental

REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Caracterização da Vegetação a Ser Suprimida Projeto C&S / SiCAR / Google Earth Pro

Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________
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Anexo XXVI: Mapa de Levantamento de Fauna 
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Depósito Controlado de Estéril - 4,03 ha
Cava Final - 27,93 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:14.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, especialista em consultoria e licenciamento ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Mapa do Levantamento de Fauna Projeto C&S / SiCAR / Google Earth Pro / IBGE 2016
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\1. Arquivos Brutos\Plantas\Fauna
P38.18.25 -Mapa do Levantamento de Fauna A2 - Final - 06.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
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CRBio 104.239/04-D
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Herpetofauna Avifauna
Armadilhas 

live trap
Armadilhas 
fotográficas

Armadilhas 
de pegadas

Armadilhas 
de queda

Armadilhas de 
queda Observação

P01 x x x x x 714134,46 7330736,58
P02 x x x 714349,94 7330676,47
P03 x x x x x 714259,81 7330395,21
P04 x x x x x 714022,27 7330462,96
P05 x x x 713857,17 7330311,47
P06 x x x 714015,86 7330243,15
P07 x x x x x 714154,21 7330098,88
P08 x x x x x 713636,71 7330166,21
P09 x x x x x 713898,12 7330024,98
P10 x x x x x 714060,33 7329804,28
P11 x x x 714419,34 7330485,83
P12 x x x 714379,66 7330240,83
P13 x x x x x 713649,15 7330507,79

Detalhamento do levantamento

E N

Coordenadas
Mastofauna

Tipo de levantamento
Pontos
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Anexo XXVII: Mapa de Equipamentos Urbanos 
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Anexo XXVIII: Questionário - Lazer e Turismo 
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ESTUDO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

MINERAÇÃO LONGA VIDA. 

ESTUDO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO DA 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA, MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA/SP. 

 

INSTRUÇÕES QUANTO À APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO 

 

1. Apresentação 

Antes de qualquer pergunta, o entrevistador deve se apresentar e esclarecer a finalidade da pesquisa que 

está sendo realizada. 

Ex: Bom dia, Sr. Tudo bem? Meu nome é Paulo, sou biólogo da empresa Chiavini & Santos, que presta 

serviços de consultoria em meio ambiente. Estou fazendo um trabalho de pesquisa para a Mineração 

Longa Vida, aqui de Nova Campina. O Sr. teria três minutos para participar? É algo bem simples, 

impessoal e bem rapidinho. O objetivo do meu trabalho é saber como a mineração tem afetado vocês e 

saber se há algum impacto negativo que precisa ser corrigido. 

2. Verificar público de interesse 

Por se tratar de um estudo de percepção ambiental, é necessário que se tenha a percepção do morador do 

local, sendo assim, caso a pessoa abordada não resida em Nova Campina, os dados informados por ela, 

causarão viés na pesquisa. 

Na hipótese de a pessoa abordada não ser moradora da cidade, agradeça, explique que a pesquisa é 

voltada aos moradores locais e siga para a próxima entrevista. 

3. Atentar-se para a numeração de controle 

Nunca deixar de preencher o número de controle no cabeçalho da ficha de entrevista. 

4. Dado não respondido 

Caso o entrevistado não se sinta à vontade em responder alguma pergunta (especialmente referente à 

dados pessoais), não insista. Passe para a próxima pergunta. No entanto, todas as perguntas são 

importantes para o processamento de dados. Procure deixar o entrevistado sempre à vontade durante a 

pesquisa.  

Dica: Linguagem simples, um sorriso e uma postura de intimidade com a população é fundamental para 

que haja um elo de confiança entre entrevistador e entrevistado, deixando-o à vontade para as respostas. 
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ESTUDO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

MINERAÇÃO LONGA VIDA. 

5. Método de abordagem 

O entrevistado deve ser abordado de modo que o mesmo se sinta à vontade, sem ser pressionado ou se 

sentir invadido. 

É imprescindível que o entrevistador aborde o entrevistado com um sorriso e um cumprimento cordial “Bom 

dia, tudo bem com o Sr. / Sra. / você? ”. 

Lembre-se, caso ele esteja à vontade, será mais fácil não haver resistência na resposta à todas as 

perguntas do questionário. 

6. Tradução de termos 

Ao longo da entrevista, deve-se perceber o nível de instrução e entendimento do entrevistado acerca do 

tema abordado. 

Salvo raras exceções, a população em geral, não compreende termos como impacto ambiental, mitigação, 

fósseis ou demais termos técnicos que possam surgir.  

A compreensão da pergunta também pode ser alvo de dificuldade por parte do entrevistado. Sendo assim, 

o entrevistador deve, sem constranger o entrevistado, traduzir o que se pede no questionário. 

Para as perguntas 10, 14, 15 e 16, se necessário, mostre o questionário ao entrevistado para maior 

entendimento. 

Dica: o nível de instrução (pergunta 5) pode ser norteador nesse momento, mas lembre-se: cada caso é um 

caso. 

Observação: No momento de traduzir os termos técnicos, o entrevistador deve se ater apenas a explicar o 

que se pede, jamais tendenciando a resposta a ser apresentada. 

7. Assinatura 

Ao final da entrevista, peça o entrevistado para assinar ou rubricar o termo, acima da assinatura do 

entrevistador. É importante que o entrevistador já tenha assinado o termo antes de passar a ficha para o 

entrevistado, de forma a passar segurança e, ao mesmo tempo, evitar que ele assine em local incorreto. 

O pedido de assinatura deve ser a última coisa a se fazer. Caso ele se recuse a assinar o formulário, não 

insista. Agradeça e encerre o trabalho. 
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ESTUDO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

MINERAÇÃO LONGA VIDA. 

8. Fechamento 

Agradeça a participação, cumprimente (aperto de mão) e passe para o próximo. 

OBS: Caso haja mais de uma pessoa em uma residência, comércio, praça ou mesmo na rua, caso se 

mostrem receptivas, faça a entrevista com ambas (provavelmente uma ficará esperando a outra, então 

essa é uma maneira de maximizar a aplicação dos questionários). Enquanto você entrevista uma, outro 

colega aplica o questionário com outro morador. 

É importante ressaltar que o entrevistador nunca deve entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo, pois se 

configura como desrespeito à pessoa que está disponibilizando seu tempo e suas respostas. Caso o 

entrevistador esteja sozinho, deve finalizar a entrevista com uma pessoa e só então convidar a outra a 

repetir o processo. 

9. Postura em campo 

 A equipe de entrevistadores deve SEMPRE seguir próximo uns aos outros (mesma rua, praça ou 

região), podendo o grupo ser subdividido (duplas, trios ou grupos menores); 

 NUNCA se deve entrar na residência dos entrevistados (especialmente sozinho); 

 Deve-se sempre se atentar à posição dos demais integrantes da equipe (ao final de cada entrevista, 

deve-se verificar se tudo está correndo bem com os demais colegas); 

 Evitar, sempre que possível, que equipes sejam formadas exclusivamente por mulheres; 

 Maximizar o tempo. Se houver pouca aceitação na rua onde está realizando o trabalho, vá para 

outra. 

 Antes de ir à campo, certifique-se de estar com todo o material necessário para realização do 

trabalho: fichas de campo (ao menos 3 além do previsto), pelo menos 2 canetas da cor azul ou 

preta (nunca preencher os formulários à lápis), água, boné, protetor solar, prancheta para apoiar as 

fichas, uniforme e crachá de identificação.  
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Anexo XXXV: Termo de Referência Específico do IPHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página: 1322



Página: 1323



Página: 1324



Página: 1325



  

 

 

  

 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AMPLIAÇÃO DA JAZIDA DE FILITO 

PROCESSO ANM N° 820.530/1984 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXXVI: Manifestação do CONDEPHAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página: 1326



50 – São Paulo, 128 (99) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 30 de maio de 2018

• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: ESTRADA VICINAL FAUSTINO 
DANIELA DA SILVA (RAPOSO-AMARELA VELHA) KM 60/61 / 
AMAERLA VELHA, ITAÍ - FAZENDA CRUZEIRO DO SUL/ ANTIGA 
COLÔNIA NAZISTA

02 - PROCESSO 74865/2015
• - Interessado: UPPH
• - DATA DO Protocolo: 13-08-2015
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DOM LINO, 27 – CUNHA/

SP
03- PROCESSO 74869/2015
• - Interessado: UPPH
• - DATA DO Protocolo: 13-08-2015
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DOS ESTUDANTES, 

CUNHA/SP
04 - PROCESSO 65396/2011
• - Interessado: ANGELA MENDEZ GARCIA
• - DATA DO Protocolo: 24-10-2014
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA ANTONIO OLIVIO DE ARAUJO, 

S/N, QD. 24A,
05 - PROCESSO 70653/2013
• - Interessado: COORDENADORIA VALÉRIA ROSSI
• - DATA DO Protocolo: 03-12-2013
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: ESTRADA DO CAIPIRA, S/N, 

JARDIM BARRO BRANCO, COTIA/SP
06 - PROCESSO 42845/2001
• - Interessado: ZILDA FRANCISCA PIRES
• - DATA DO Protocolo: 31-01-2002
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCISCO CHAVES S/Nº 

CENTRO - CANANÉIA – SP

 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 Comunicados 
Os processos a seguir listados foram avaliados pelo Setor 

Técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, 
verificando-se que estão Isentos de aprovação. Os projetos exce-
dentes poderão ser retirados em nosso Protocolo, à Rua Mauá 
51, 3º andar, São Paulo, de terças e quintas no horário das 10h 
às 13h e das 14h às 17h, 05 dias úteis após a publicação no D.O.

Comunicado
Processo 80749
Interessado: Mineração Longa Vida
Referente ao imóvel localizado na: Estrada do Bairro do 

Alegre, S/N Km 02 (Sitio Olho D'Agua) - Bairro do Alegre - Nova 
Campina/SP

Considerando que o imóvel em questão, Até O Presente 
Momento, não é tombado pelo Condephaat, não se encontra 
inserido em área tombada ou envoltória de bem tombado e não 
está em estudo de tombamento, as intervenções a serem nele 
realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Esclareça-se 
que a presente informação não isenta o interessado da neces-
sidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e 
federais.

Processo 80834
Interessado: Andre Luiz Guedes Evangelista
Referente ao imóvel localizado na: Estrada Dom José Anto-

nio do Couto, S/N (Num Contrib: 77.0001.0003.0001) - Cajuru 
- São José Dos Campos/SP

Considerando que o imóvel em questão, Até O Presente 
Momento, não é tombado pelo Condephaat, não se encontra 
inserido em área tombada ou envoltória de bem tombado e não 
está em estudo de tombamento, as intervenções a serem nele 
realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. Esclareça-se 
que a presente informação não isenta o interessado da neces-
sidade de consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e 
federais.

Processo 80836
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente aos imóveis localizados na: Avenida Comen-

dador Adibo Ares 129 e S/N Lts 01,03,04,05 Qd 51 (cadastro 
municipal 101.437.0002-1, 101.437.003-1, 101.437.0001-3, 
101.437.0004-8, 101.437.0005.6) - Jardim Leonor - São Paulo/SP

Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 
Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80838
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente aos imóveis localizados na: Avenida Morumbi s/n 

– lote 08 Qd 51 (cadastro municipal 101.437.008-0), 2364 lote 
06 Qd 51 e 2412 – Jardim Leonor – São Paulo/SP

Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 
Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80839
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente ao imóvel localizado na: Rua Dr Bruno Rangel 

Pestana 21, s/n Lt 10 Qd 51 (cadastro municipal 101.437.0010-
2) e s/n Lt 09 Qd 51 (cadastro municipal 101.437.0009-9)- Jar-
dim Leonor - São Paulo/SP

Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 
Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80840
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente aos imóveis localizados na: Rua Brunilda, 13, 17 

e 21 - Brooklin Paulista - São Paulo/SP
Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 

Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80841
Interessado: Clovis Paes Diniz
Referente aos imóveis localizados na: Rua Comendador 

Eduardo Saccab 453, 445 e 461 – Brooklin Paulista - São Paulo/
SP

Considerando que os imóveis em questão, Até O Presente 
Momento, não são tombados pelo Condephaat, não se encon-
tram inseridos em área tombada ou envoltória de bem tombado 
e não estão em estudo de tombamento, as intervenções a 
serem neles realizadas estão isentas da aprovação deste órgão. 
Esclareça-se que a presente informação não isenta o interessa-
do da necessidade de consulta aos demais órgãos municipais, 
estaduais e federais.

Processo 80842

22 – PROCESSO 80923/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1073-2018
• - Interessado: DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 11-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: ANÚNCIO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA GENERAL OLÍMPIO 

DA SILVEIRA/ 332/338 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CASA DE MÁRIO DE ANDRADE
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
23 – PROCESSO 80931/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1064-2018
• - Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 15-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 16-05-2018 (FL. 20)
• - ASSUNTO ATUAL: ANÚNCIO (FL. 03)
• - DETALHE DO Assunto: IDENTIFICAÇÃO VISUAL
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: PRAÇA DA REPUBLICA 53 / 

REPUBLICA / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA / BEM TOM-

BADO
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CAETANO DE CAMPOS
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
24 - PROCESSO 80985/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1149-2018
• - Interessado: PREFEITURA REGIONAL SÉ
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 23-05-2018 (FL. 09)
• - ASSUNTO ATUAL: REMOÇÃO DE ARVORE (FL. 03)
• - DETALHE DO Assunto:
• - PÓS INTERVENÇÃO: SIM
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV. IPIRANGA (CANTEIRO CEN-

TRAL) S/N / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CAETANO DE CAMPOS
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
25 – PROCESSO 80984/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1151-2018
• - Interessado: PREFEITURA REGIONAL SÉ
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 23-05-2018 (FL. 08)
• - ASSUNTO ATUAL: REMOÇÃO DE ARVORE (FL. 03)
• - DETALHE DO Assunto:
• - PÓS INTERVENÇÃO: SIM
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: LARGO GENERAL OSÓRIO S/N 

/ SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: PRÉDIO DO ANTIGO DOPS
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
3.2- PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER 

FAVORÁVEL (ANÁLISE PÓS-INTERVENÇÃO)
3.2.1-ÁREAS ENVOLTÓRIAS
01 – PROCESSO 80897/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1098-2018
• - Interessado: LUCIANA CHIQUINI FORTES
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 08-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: REGULARIZAÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA OSCAR FREIRE 1719 - 

PINHEIROS - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES DA 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA OSWALDO CRUZ
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
02 - PROCESSO 80883/2018
• - Interessado: MURADS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 04-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: REGULARIZÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA VISCONDE DO RIO BRAN-

CO 296 / 300 / CENTRO TAUBATÉ
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: IGREJA DO PILAR E CASA 

OLIVEIRA COSTA
03 – PROCESSO 80678/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1051-2018
• - Interessado: MARCELO PRADO FONSECA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 04-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: REGULARIZAÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA COMENDADOR FRANCO 

(CONFLUENCIA COM R CEL. CAMILO PIRES, 389, 393, 395, 
399A, 399B 401, 401A, 401B, 401C) 176 - CENTRO - ITATIBA / SP

• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: EMEF CEL. JÚLIO CÉSAR
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
04-PROCESSO 80904/2018
• - Interessado: EXPEDITO ELOEL ARENA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 09-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA SETE A (ENTRE RUAS 

TRÊS B E QUATRO B, QUADRA COMPLETADA PELA AV CINCO A) 
S/N / VILA HORTO FLORESTAL

• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: ESTRADA FERROVIÁRIA DE RIO 

CLARO E ANTIGO HORTO FLORESTAL
3.3- PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER DES-

FAVORÁVEL
3.3.1 – NÚCLEO URBANO
01 – PROCESSO 80860/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 970-2018
• - Interessado: CÉLIO VICENTE BELLI
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 03-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 07-05-2018 (FL. 21)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL. 05)
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA JORGE TIBIRIÇA 25 /CEN-

TRO/ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ESTUDO DE TOMBAMENTO
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÚCLEO DE ESPÍRITO SANTO 

DE PINHAL
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: NÃO
3.4- PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM DESTAQUE DA 

DIRETORIA DO GEI
01-PROCESSO 52962/2006
• - Interessado: FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTU-

RA DE UBATUBA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 27-02-2009
• - ASSUNTO ATUAL: ESTUDO DE TOMBAMENTO DA IGREJA 

MATRIZ DE UBATUBA - PARÓQUIA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DONA MARIA ALVES 125 

CENTRO - UBATUBA - SP
3.5– MULTAS
01 - PROCESSO 76054/2016
• - Interessado: UPPH
• - DATA DO Protocolo: 04-03-2016
• - ASSUNTO ATUAL: MULTA

• - INTEGRA O CONJUNTO: PALACIO DA JUSTIÇA, CAPELA 
DA SANTA LUIZA E EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA 
DAS CLASSES LABORIOSAS.

10 – PROCESSO 80824/2018
• - Interessado: BANHADO AUTO POSTO LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 26-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA SÃO JOSÉ 1127 / 

CENTRO / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: IGREJA SÃO BENEDITO
11 – PROCESSO 80882/2018
• - Interessado: CARINA CÂNDIDA MATIAS DE SÁ
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 04-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA AFONSO DE SIQUEIRA 

287 / VILA JACY
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: ANTIGO SANATÓRIO VICEN-

TINA ARANHA
12 – PROCESSO 80712/2018
• - Interessado: ANA SILVIA DOS SANTOS PINTO PECK
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 09-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DR SOUZA ALVES 771 / 

CENTRO TAUBATÉ
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: CAPELA DO PILAR E CASA 

OLIVEIRA COSTA
13 – PROCESSO 80908/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1072-2018
• - Interessado: TONY MINHOTO REGO
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 09-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DA PADROEIRA 298 - 

CENTRO - JUNDIAÍ / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: SOLAR DO BARÃO DE JUNDIAÍ
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
14 – PROCESSO 80820/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1071-2018
• - Interessado: ALEXANDRE RAPHAEL GONÇALVES
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 25-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA CAPITÃO JOAQUIM 

PINHEIRO DO PRADO 141 - JARDIM LEONIDIA - JACAREÍ / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: SOLAR GOMES LEITÃO
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
15 - PROCESSO 80339/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1075-2018
• - Interessado: FERNANDO CONCEIÇÃO FRANCESCHELLI
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 08-02-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA SENADOR SARIAVA 40 - 

CENTRO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
16 – PROCESSO 80777/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1123-2018
• - Interessado: ZOENIO GARCIA SIQUEIRA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 19-04-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA ESTRELA DO MAR (ANT. 

AV V3), LT 04/05/ E 06 S/N - JARDIM GUAIUBA - GUARUJÁ / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: MORRO DO PINTO
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
17 – PROCESSO 80981/2018
• - Interessado: DOICESE DE LIMEIRA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: PRAÇÃ BARÃO DE ARARAS 239 

/ CENTRO / ARARAS
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: ANTIGO FORUM DE ARARAS
18 - PROCESSO 80464/2018
• - Interessado: LUCIANA SACAVACINI PICKARDT MOTA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 05-03-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTRE-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA BENJAMIN CONSTANT 

356 / CENTRO / ITU
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: PERÍMETRO EXTERNO QUE 

CONTORNA O CENTRO HISTÓRICO DE ITU.
19 - PROCESSO 79943/2017
• - Interessado: ÓPTICA DO CARMO SP LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 07-12-2017
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA SANTA RITA 1213 / 

CENTRO / ITU
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: CENTRO HISTÓRICO DE ITU
20 – PROCESSO 80936/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1124-2018
• - Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 

PARAITINGA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 14-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: PRAÇA CECÍLIA BILARD MEIRE-

LES S/N - CENTRO - SÃO LUÍS DO PARAITINGA / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CENTRO HISTÓRICO DE SÃO 

LUIZ DO PARAITINGA
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
21 - PROCESSO 80924/2018
• - Interessado: GEOVANA SANCHES TESCH
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 11-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA TIRADENTES 321 / 32 / 

CENTRO/ ARARAS
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: ANTIGO FORUM DE ARARAS

• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA 17-LOTE 29/QUADRA 

14-LOTEAMENTO PARK IMPERIAL S/Nº - MASSAGUAÇU - CARA-
GUATATUBA / SP

• - PROTEÇÃO DO BEM: INSERIDO ÁREA TOMBADA
• - INTEGRA O CONJUNTO: SERRAS DO MAR E DE PARA-

NAPIACABA
07 – PROCESSO 80201/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1156-2018
• - Interessado: RAFAEL DELASCIO BUFARAH
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 19-01-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: OUTRO VEREDA 13, LT 9 QD E 

S/N - PRAIA DO FÉLIX - UBATUBA
• - PROTEÇÃO DO BEM: INSERIDO EM ÁREA TOMBADA
• - INTEGRA O CONJUNTO: SERRAS DO MAR E DE PARA-

NAPIACABA
3.1.4 – ÁREAS ENVOLTÓRIAS
01 – PROCESSO 80907/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1029-2018
• - Interessado: GEMEOS BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 09-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 11-05-2018 (FL. 27)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL. 04)
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA LOPES CHAVES 522 / 

BARRA FUNDA / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CASA DE MÁRIO DE ANDRADE
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
02 – PROCESSO 80830/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1070-2018
• - Interessado: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS 

EDUCACIONAIS LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 02-03-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA BRIGADEIRO LUIS 

ANTONIO 907 / 909 / 917 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: CASTELINHO DA BRIGADEIRO
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
03 – PROCESSO 80922/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1059-2018
• - Interessado: ANA LÚCIA PIRES FANGANIELLO
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 11-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 16-05-2018 (FL. 27)
• - ASSUNTO ATUAL: INTERVENÇÃO (FL. 05)
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA OSCAR ABREU SAMPAIO 

315 / TAUTAPÉ / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: SEDE DO SÍTIO DO CAPÃO
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
04 – PROCESSO 80887/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1097-2018
• - Interessado: CLARA ROORDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 07-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA COMANDANTE ISMAEL 

GUILHERME, LT A E B S/N - JARDIM LIZITÂNIA - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: PARQUE DO IBIRAPUERA
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
05 – PROCESSO 80725/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1126-2018
• - Interessado: HERENU + FERRONI ARQUITETOS LTDA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 11-04-2018 (FL.)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: INFORMAR (FL.)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL.)
• - DETALHE DO Assunto:
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA SÃO LUÍS 187 - REPÚ-

BLICA - SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
ÁREA ENVOLTÓRIA DE: ED. ESTHER, INSTITUTO DE EDUCA-

ÇÃO CAETANO DE CAMPOS, LARGO DA MEMÓRIA
06 – PROCESSO 80996/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1143-2018
• - Interessado: LUIZ FERNANDO SECALI
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 24-04-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 23-05-2018 (FL. 38)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL. 06)
• - DETALHE DO Assunto: REFORMA DE FACHADA
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA AFONSO BRAZ 351 / ALTOS 

– FUNDOS, VILA NOVA CONCEIÇÃO / SÃO PAULO / SP
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: PARQUE DO IBIRAPUERA
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
07 – PROCESSO 80987/2018
• - Interessado: RAFAEL OSWALDO PICELLI
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDODE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA CONSELHEIRO 

RODRIGUES ALVEZ 1153 / VILA MARIANA
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: INSTITUTO BIOLÓGICO
08 – PROCESSO 80988/2018
PARECER TÉCNICO UPPH Nº GCRBT- 1154-2018
• - Interessado: MZN ARQUITETURA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 21-05-2018 (FL. 02)
• - DATA DO ÚLTIMO Protocolo: 31-05-2018 (FL. 29)
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO (FL. 04)
• - DETALHE DO Assunto: CONSTRUÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO: NÃO
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV. DR WANDO HENRIQUE 

CARDIM, LT 11, QD 23 S/N, ITAGUAÇU CANTAREIRA / SÃO 
PAULO / SP

• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
• - INTEGRA O CONJUNTO: NÃO
• - ÁREA ENVOLTÓRIA DE: RESERVA ESTADUAL DA CANTA-

REIRA / HORTO FLORESTAL
• - SÍNTESE DO PARECER: FAVORÁVEL
09 – PROCESSO 80958/2018
• - Interessado: VANESSA CIRINO DE OLIVEIRA
• - DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 15-05-2018
• - ASSUNTO ATUAL: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTER-

VENÇÃO
• - PÓS INTERVENÇÃO:
• - ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA SILVEIRA MARTINS 86 / 

90 / 92 / SÉ
• - PROTEÇÃO DO BEM: ÁREA ENVOLTÓRIA
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Anexo XXXVII: Termo de Compromisso do Empreendedor - IPHAN 
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Anexo XXXVIII: Layout do Empreendimento 
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LEGENDA

Sítio Olho D'Água (Matrícula - 17.594) - 108,9 ha

Limite da Área de Lavra - 27,93 ha

Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha

Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha

Bacias de Decantação (Projetado)

Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m

Hidrografia - Classe de Uso 02

Tubulação bomba d'agua

Linha de Perfil

Calha de Escoamento

Dissipador de Energia (Projetado)

Fluxo da Água

Drenagem Projetada

E Fluxo de Drenagem (Projetado)

´ Cota

"/ Bomba d'agua

!. Ponto Captação (Água Pluvial)

!. Ponto Lançamento (Água Pluvial)

P1402_RPA_Final_24.01.19.tif

RGB

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

X 713.712,862 X 714.580,661

Y 7.329.949,962 Y 7.329.805,890

Captação Lançamento

Coordenadas dos Pontos

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:

1: 3.000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas

REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 -Layout do Projeto sobre Imagem de Satélite - Final - 31.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019

Olga Regina Araújo Soares

CREA 5069705488 - SP
__________________________________________________________________

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Layout do Projeto sobre Imagem Aérea Levantamento RPA Drone

Estudo de Impacto Ambiental
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Anexo XXXIX: Mapa das Poligonais da ANM (Agência Nacional de Mineração) extinto DNPM 
(Departamento Nacional de produção Mineral) 
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Área de Influência Direta (AID) - 3.718,99 ha
Área de Influência Indireta (AII) - 33.015,38 ha
Limites dos Municípios

Poligonais ANM (Fase)
REQUERIMENTO DE PESQUISA
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
REQUERIMENTO DE LAVRA
CONCESSÃO DE LAVRA
REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO
LICENCIAMENTO
DISPONIBILIDADE

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:120.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Técnico em Mineração
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P1277 - Poligonais ANM.A2 - Final - 25.05.18.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2018
Josué Alves do Santos
CREA 5069717140-SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa das Poligonais da Agência Nacional de Mineração IBGE 2016 / ANM SIGMINE / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 28027230180430100
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP
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Anexo XL: Recursos Hídricos Superficiais - Pontos de Levantamento 
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha

!. Pontos de captação de água

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:5.800

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.28 - Pontos de Captação de Águas Superficiais - Preliminar - 14.03.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Março / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa dos Pontos de Amostragem das Águas Superficiais Google Earth Pro / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411
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Anexo XLI: Mapa de Sistema Viário Regional 
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REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:750.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Sistema Viário Regional      IBGE 2016 / DAEE 2018 / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 28027230180430100

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.27 - Sistema Viário - Final - 14.01.18.pdf

SIRGAS 2000 Janeiro / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488-SP

__________________________________________________________________
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Anexo XLII: Mapa de Sistema Viário Local 
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LEGENDA
P38.18.27 - Processo ANM 820.530/1984
Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito de Solo Orgânico (DCE) - 4,03 ha
Vias Regional

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:7.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda.

Mapa de Sistema Viário Local       IBGE 2016 / DAEE 2018 / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 28027230180430100

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final
P38.18.27 - Sistema Viário - Final - 14.01.18.pdf

UTM - SIRGAS 2000 - 22S Janeiro / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488-SP

__________________________________________________________________
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Anexo XLIII: Mapa Geomorfologia 
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Área Diretamente Afeatada (ADA) - 12,33 ha
Área de Influência Direta (AID) - 3.718,99 ha
Limites dos Municípios

Geomorfologia
Patamar de Ponta Grossa - Itapetininga
Planalto de Guapiara
Serrania do Ribeira

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:30.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Técnico em Mineração
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final\P38.18.38 - Mapa Geomorfológico Regional.A2 - Final - 19.03.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Março / 2019
Josué Alves do Santos
CREA 5069717140-SP

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Mapa Geomorfológico Regional IBGE 2016 / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 28027230180430100
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Anexo XLIV: Mapa Pedologia 
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LEGENDA
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Área Diretamente Afeatada (ADA) - 12,33 ha
Área de Influência Direta - 3.719 ha
Limites dos Municípios

Pedologia
Argilossolo Vermelho-Amarelo
Cambissolo Háplico
Latossolo Vermelho

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:30.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Técnico em Mineração
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final\P38.18.38 - Mapa Pedológico Regional.A2 - Final - 20.03.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Março / 2019
Josué Alves do Santos
CREA 5069717140-SP

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Mapa Pedológico Regional IBGE 2016 / Embrapa 2011 / Projeto C&S
Estudo de Impacto Ambiental 28027230180430100
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Anexo XLV: Mapa de Fragilidade Ambiental 
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LEGENDA
Área Diretamente Afetada (ADA)
Área de Influência Direta (AID)

Fragilidade Ambiental
1 - Muito Baixa (9,38 %)
2 - Baixa (65,27 %)
3 - Média (20,84 %)
4 - Alta (4,51 %)
5 - Muito Alta (0,00 %)

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:13.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Mapa de Fragilidade Ambiental (AID) Google Earth Pro / Topodata
Estudo de Impacto Ambiental

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final\
P38.18.38 - FragilidadeAID.A1 - Final - 25.05.19

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Marlon Washington da Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________
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Anexo XLVI: Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
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Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Área de Influência Direta - AID - 3.718,99 ha
Área de Preservação Permanente - APP
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Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)

Uso e Ocupação do Solo
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Cemitério Municipal
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Depósito Controlado de Estéril - DCE
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Pasto e Outros Usos
Pátio de Estocagem
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Vegetação Exótica (Silvicultura)
Vegetação Nativa
Zona Urbana Nova Campina
Área de Beneficiamento
Área de Lavra

REQUERENTE:
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PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:13.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Biólogo, Especialista em Consultoria e Licenciamento Ambiental
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo para AID.A1 - Final - 27.03.19.pdf
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Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Mapa de Uso e Ocupação do Solo para AID Google Earth / Levantamento Drone / Topodata
Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP
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Anexo XLVII: Mapa de Corpos de Minério 
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LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,33 ha
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Contato Geológico
Contato Indefinido
Pontos de Sondagem

Corpos de Minério com Potencial de Lavra
Arenito - Formação Furnas
Dique Básico - Formação Serra Geral
Filito - Faixa Itaiacoca - Itapeva (Unidade C)
Metacalcário - Faixa Itaiacoca - Itapeva (Unidade C)
Quartzito - Faixa Itaiacoca - Itapeva (Unidade C)
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PROJETO:
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1: 3.500
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Engenheira de Minas
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LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta dos Trabalhos de Pesquisa - 
Final - 27.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Mapa de Corpos de Minério   Google Earth / Levantamento Drone / Relatório Final de 
Pesquisa Aprovado ANM

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Reserva Medida (t): 12.180.000,00
Reseva Indicada (t): 13.600.000,00
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Anexo XLVIII: Planta de Configuração Atual da Cava 
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LEGENDA
P38_18_38_Área de Preservação Permanente
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha
Limites da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Hidrografia - Classe de Uso 02

Usos e Ocupação do Solo
Edificações

Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Atual.A2 - Final - 28.03.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Março / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Atual Google Earth / Levantamento Drone / Topodata
Estudo de Impacto Ambiental
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Anexo XLIX: Planta de Configuração Intermediária Para os Primeiros 05 anos 
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Depósito Controlado de Estéril (DCE)
  Área (ha):   4,05

Capacidade (m³):  366.660,14

Exótica (ha):  3,83475

Supressão de Vegetação
 Nativa Estágio Inicial (ha):  0,85094
 Nativa Estágio Médio (ha):  6,47110

Área de Extração (ha): 15,01
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
Método de lavra: Meia encosta, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida (anos): 5,00

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final para 05 anos Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 
Datamine

Estudo de Impacto Ambiental

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Final para 05 anos 
- Final - 23.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________
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LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Limites da Área de Lavra 05 anos - 15,01 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Talude
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m
Hidrografia Classe de Uso 02
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Calha de Escoamento
Fluxo da Água
Linha de Perfil
Canaletas de Drenagem (Projetado)

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
´ Cotas
!. Pontos de Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo
Edificações
Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias
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Anexo L: Planta de Configuração Intermediária Para os Primeiros 10 anos 
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REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 
Datamine

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final para 10 anos

UTM / SIRGAS 2000 / 22S

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Final para 10 anos 
- Final - 23.05.19.pdf

Área de Extração (ha): 16,28
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
Método de lavra: Meia encosta, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida (anos): 5,00

Pontos Coordenada X Coordenada Y
01 714.460,579 7.330.506,044
02 714.580,662 7.329.805,890
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LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Limites da Área de Lavra 10 anos - 16,28 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Talude
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m
Hidrografia Classe de Uso 02
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Calha de Escoamento
Fluxo da Água
Linha de Perfil
Canaletas de Drenagem (Projetado)

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
´ Cotas
!. Pontos de Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo
Edificações
Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias
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Anexo LI: Planta de Configuração Intermediária Para os Primeiros 15 anos 
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Anexo LII: Planta de Configuração Intermediária Para os Primeiros 20 anos 
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Anexo LIII: Planta de Configuração Intermediária Para os Primeiros 25 anos 
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Anexo LIV: Planta de Configuração Intermediária Para os Primeiros 30 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página: 1363



A2

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

!.

D

D

D

D

7 7 5

8 0 0

A f
l u

en
t e

d o R i o
Ta qu

a r
i

Mi
rim

D '

D

E

B '
B

E '

A

C 'C

F

F '

A '

825

890

844

844

833

833

875

889

843

845

824

854

843

853

823

823

823

835

833

843

845

825

855

854

865

834

815

813,5

814

863

855

874

874

864

834

824

824

835

834

834

713280

713280

713600

713600

713920

713920

714240

714240

714560

714560

73
29

60
0

73
29

60
0

73
29

92
0

73
29

92
0

73
30

24
0

73
30

24
0

73
30

56
0

73
30

56
0

73
30

88
0

73
30

88
0

Ü
0 100 20050

m

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP
CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\EIA-RIMA\2. Revisão Final/P38.18.38 - Planta de Configuração Final para 30 anos 
- Final - 24.05.19.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Maio / 2019
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Estudo de Impacto Ambiental
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final para 30 anos Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 
Datamine

Área de Extração (ha): 27,93
Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 1.200.00,00
Método de lavra: Meia encosta, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida (anos): 5,00

Ponto Coordenada X Coordenada Y
01 714.580,662 7.329.805,890

Ponto de Lançamento

8 8 0

8 7 0

8 6 0

8 5 5

LEGENDA
Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha
Sítio Olho D'Água (Matrícula 17.594) - 108,9 ha
Limites das Áreas de Lavra 30 anos  - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Talude
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m
Hidrografia Classe de Uso 02
Curvas Mestras (Eq.: 25 m)
Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)
Calha de Escoamento
Fluxo da Água
Linha de Perfil
Canaletas de Drenagem (Projetado)

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
´ Cotas
!. Ponto de Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo
Edificações
Estradas
Área de Beneficiamento
Pátio de Estocagem de Minério
Solo Exposto
Área de Lavra
Uso do Proprietário
Clareira (Linhas de Transmissão)
Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha
Vegetação Nativa - 46,15 ha
Bacias

0 1

Página: 1364

ATLAS
Máquina de escrever
p/p



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo IX. 
 

Nome do arquivo: Anexo IX
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1482



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo VI. 
 

Nome do arquivo: Anexo VI
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1483



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo XLVII. 
 

Nome do arquivo: Anexo XLVII
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1484



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo XVII. 
 

Nome do arquivo: Anexo XVII
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1485



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo XX. 
 

Nome do arquivo: Anexo XX
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1486



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo IX. 
 

Nome do arquivo: Anexo IX
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1487



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo VI. 
 

Nome do arquivo: Anexo VI
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1488



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo XLVII. 
 

Nome do arquivo: Anexo XLVII
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1489



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo XVII. 
 

Nome do arquivo: Anexo XVII
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1490



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: Anexo XX. 
 

Nome do arquivo: Anexo XX
 

Emitido em 16/08/2019.

Página: 1491



Processo e-ambiente: CETESB.050919/2019-88
Processo SIGAM: 195/2017
NIS: 2039304
Empreendimento: MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA.

Descrição do material recebido:
Material Cartográfico referente aos mapas apresentados no Estudo de Impacto Ambiental 
e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental. Recebido por meio do OFÍCIO CS624-
19/038.18.42, em 16/08/2019.

Formato: 1 Pen-drive

Arquivo(s) recebido(s): 
- Pasta P38.18.42 Shapefiles e KMZ
- CETESB - Apres. Mat. Cartografico - Final - 16.08.19.pdf
- M01 - Procuração - 27.03.18.pdf

Tendo em vista o tamanho dos arquivos enviados (39 GB) e a impossibilidade de upload dos 
mesmos no e-ambiente, foi feito o registro da entrega dos arquivos no processo.

Os arquivos originais serão armazenados no servidor da CETESB (pasta 
\\srvfs08\PROCESSOS_I\ 2017_00195_2039304_TDR_MINER_Extracao_de_Filito).

O Pen-drive original será arquivado no Setor de Avaliação de Empreendimentos Industriais, 
Agroindustriais e Mineários – IEEM.

Página: 1492

\\srvfs08\PROCESSOS_I\ 2017_00195_2039304_TDR_MINER_Extracao_de_Filito
\\srvfs08\PROCESSOS_I\ 2017_00195_2039304_TDR_MINER_Extracao_de_Filito
\\srvfs08\PROCESSOS_I\ 2017_00195_2039304_TDR_MINER_Extracao_de_Filito


0/ Via

DespachoChiavini & Santos
Mineração e Meio Ambiente

www.chiaviniesantos.com
Data .)e f os .43.

OFICIO CS624.19/038.18.42

À COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

IDCC - SETOR DE SISTEMATIZAÇÃO DE CENÁRIOS AMBIENTAIS

REFERÊNCIA: Processo CETESB.0509'f9/2019-88 - Solicitação de Licença Prévia Para
Empreendimento com Impacto Ambiental.
"Material Cartográfico - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental"l Apresenta.

A MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. inscrita no CNPJ sob o R.o 49.541.550/0001-07, com

sede no Bairro do Alegre, s/n.', Bairro do Alegre, Nova Campina/SP, CEP: 18.435-000, vem

respeitosamente, apresentar o material cartográfico referente aos mapas apresentados no Estudo de

Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental, visando subsidiar o pedido de

Licença Prévia para ampliação da jazida de finito inserida na Poligonal ANM 820.530/1 984.

B
E
Ü

=

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de

estima e consideração.

ltapeva/SP,16 de agosto de 2019

© LONGA VIDA LTDAB

CNPJ n.' 49.541 .550/0001-07

'p/p Michele Moraes Zanette

'<

RUA WILStDN PlDNTES, N. 404, JARDltq BRASIL. ITAPEVA/SFi, CE:P: 1 8405-1 70

ELEFCINE: t 1 5) 3521 2699. E-MAIL: PROIETOS@lCHtAVINFE=ANTnS.CaM, SITE: WWW.CHIAVINIE:SANTO OM

Página: 1493



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos

CETESB

228/19/IE

São Paulo.28 de agosto de 2019

Ref. Processo n' 195/2017 (e-ambiente 050919/201 9-88)
Licenciamento Ambiental Prévio para ampliação de atividado de extração de finta. sob
responsabilidade da Mineração Longa Vida Lida. na município de Nova Campina

Prezado Senhor

Encaminhámos l (uma) via digital do Estudo de Impacto Ambiental -- EIA/RIMA. referente ao
empreendimento em epígrafe. para análise e manifestação técnicas do Comité da Bacia
Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBH-ALFA. nos termos da Resolução SMA n'. 54/08.

As contribuições e sugestões referentes às intervenções do empreendimento relacionadas com as
metas do Plano de Bacia ou com Q Relatório de Situação subsidiarão a análise da viabilidade
ambiental do mesmo

Conforme definido no artigo 5',da citada Resolução, as sugestões técnicas encaminhadas no
prazo de 60 dias serão contempladas na fase da Licença Prévia (LP) e as recebidas fora deste
prazo serão contempladas na próxima fase do licenciamento (Licença de Instalação)

Atenciosamente

,'i,....d,.Ük
d

Fernanda Amaral Dantes Sobral
Gerente

Ilustríssimo Senhor
David Franco Ayub
Secretário Executivo
Comité da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema
Av. São Sebastiãa. 1 2S
Bairro Cantivani
18800-000 Piraju-SP
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CETESB DESPACHO l Ne01/2020/EQQA

De'

EQQA EQQ

D8n.

H/02n020

F?eeenm$'

050919/201 9-88 MINERADORA VIDA LONGA L'TDA

AssunfQ

Estudo de Impacto Ambienta Ampliação da jazida de filito

Estamos devolvendo o processo ao IEEM conforme acordado com o mesmo. O processo
deverá retornar ao EQQA após visita técnica da equipe do IEEM e EQQA

L ..., Va----.....
ruim. Jesuíno Romano
Setor de Amostragem e Análise do Ar
Reg. 01.2636 CRQ 00118458
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PARECER TÉCNICO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP
C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7

Site: www.cetesb.sp.gov.br

Nº 023/20/IPGS

Cód.: 1/2

PROCESSO: Cetesb.050919/2019-88
INTERESSADO: Mineração Longa Vida Ltda
SOLICITANTE: Setor de Avaliação de Empreendimentos Industriais, Agroindustriais e Minerários – 

IEEM
ASSUNTO: Licenciamento Ambiental Prévio para ampliação de atividade de extração de filito
MUNICÍPIO: Nova Campina
DATA: 14/02/20

1 – INTRODUÇÃO

Este Parecer tem por objetivo atender a solicitação do Setor de Avaliação de Empreendimentos 
Industriais, Agroindustriais e Minerários - IEEM de análise e manifestação, nos aspectos de 
competência deste IPGS, quanto ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA), elaborado pela Chiavini & 
Santos – Mineração e Meio Ambiente.

O objeto do licenciamento ambiental é a ampliação da área de lavra para extração de filito e a 
implantação de um DCE - Depósito Controlado de Estéril, em área situada no Bairro do Alegre, no 
município de Nova Campina.

2 – ANÁLISE

Os tópicos do EIA relacionados ao assunto áreas contaminadas se encontram nos itens 9.9 (página 
379) e 12.16 (página 643). Foi realizado um levantamento das áreas de interesse na área de 
influência direta (AID) do empreendimento, não sendo localizada nenhuma área contaminada (AC) 
cadastrada e apontadas 10 áreas potenciais de contaminação (AP). Em consulta ao Portal Sala de 
Cenários da CETESB, foi confirmada a inexistência de ACs na AID das obras. 

As APs levantadas se tratam de empreendimentos vizinhos e equipamentos da própria área da 
Mineração Longa Vida. Nada foi comentado quanto quais das APs devem ser classificadas como 
Áreas com Suspeita de Contaminação (AS) e quais delas podem ter alguma relação com as obras 
de ampliação ora avaliada.

3 – CONCLUSÃO 

Pelo exposto, conclui-se que as informações prestadas são suficientes para esta etapa do 
licenciamento ambiental, de modo que, quanto ao assunto Áreas Contaminadas, não existem 
óbices para a concessão da LP. 

Por ocasião da solicitação da LI, deverá ser avaliado se alguma eventual contaminação 
proveniente das APs levantadas no EIA, poderão ter alguma interferência com as obras, ou se as 
obras podem influenciar em eventual contaminação proveniente das APs. Caso, seja possível tal 
interferência, deverá ser avaliado se a respectiva AP deve ser reclassificada como AS e, em caso 
afirmativo, quais as ações necessárias para evitar que trabalhadores sejam expostos a riscos 
inaceitáveis à saúde humana e para o adequado gerenciamento do material contaminado (solo 
e/ou água subterrânea), se for o caso.
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PARECER TÉCNICO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP
C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7

Site: www.cetesb.sp.gov.br

Nº 023/20/IPGS

Cód.: 2/2

Tem-se a esclarecer que, caso alguma AP levantada no EIA, cuja responsável é a Mineração 
Longa Vida Ltda, for classificada como AS, faz-se necessária a realização de avaliação preliminar e 
se requerido a investigação confirmatória no local de acordo com a Decisão de Diretoria 
n°038/2017/C.

Geólogo Antônio Alberto Miranda
Setor de Avaliação e Gestão do Uso do Solo - IPGS 
Reg. nº 6595 – CREA: 46048/D

De acordo

Geofísico Vitor de Lima Costa
Gerente do Setor de Avaliação e 
Gestão do Uso do Solo - IPGS 
Reg. nº 6894
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRIAÇÃO DA TAREFA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: MARIA CRISTINA POLETTO
DATA: 04/03/2020

PRAZO: 04/06/2020
ENVIADO PARA: Chiavini & Santos Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda. - ME, Josué

Alves dos Santos, MARCOS MONTEIRO IGLESIAS, MINERAÇÃO LONGA VIDA
LTDA.

UNIDADE(S) DE
ACOMPANHAMENTO:

(ITAP) SETOR DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,
(ITAP/TEC) TÉCNICO - SETOR DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS

UNIDADES/USUÁRIOS: (IEEM) SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS,
AGROINDUSTRIAIS E MINERÁRIOS

DESCRIÇÃO: Prezado Senhor,

Encaminhamos a Informação Técnica 09/20/IEEM, para ciência e atendimento,
para continuidade da análise do EIA/RIMA.
Att
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: MARIA CRISTINA POLETTO
DATA: 04/03/2020

PRAZO: 04/06/2020
ENVIADO PARA: Chiavini & Santos Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda. - ME, Josué

Alves dos Santos, MARCOS MONTEIRO IGLESIAS, MINERAÇÃO LONGA VIDA
LTDA.

DESCRIÇÃO: Prezado Senhor,

Encaminhamos a Informação Técnica 09/20/IEEM, para ciência e atendimento,
para continuidade da análise do EIA/RIMA.
Att

DADOS DA CONFIRMAÇÃO DE LEITURA

USUÁRIO: JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
DATA: 04/03/2020 10:54
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FINALIZAÇÃO DA TAREFA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Analisar resposta do Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
DATA: 04/06/2020

PRAZO: Não informado(a)
RESPONSÁVEIS: (IEEM) SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS,

AGROINDUSTRIAIS E MINERÁRIOS
DESCRIÇÃO: MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n.º

49.541.550/0001-07, com sede no Sítio Olho D’Água, Bairro do Alegre, CEP:
18.435-000, no município de Nova Campina/SP, vem respeitosamente pelo
presente, apresentar o Relatório que contém o cumprimento das Exigências
Técnicas da Informação Técnica acima referenciada e solicitar prorrogação de
prazo de 120 dias para o atendimento dos itens “2.1.1”, “2.1.2”, “2.1.4”, “2.2.6”,
“2.2.8”, “2.2.9”, “2.2.10” e “2.4.3”. As justificativas são apresentadas no Relatório.

DADOS DE FINALIZAÇÃO

USUÁRIO: FABIO DEODATO
DATA: 05/06/2020

DESCRIÇÃO: Documentos recebidos.
DOCUMENTOS PENDENTES:

INSERE NA PASTA NOME

Sim CETESB - Relatório Cump. IT 009_20_IEEM e Sol. Pror. Prazo - Final
- 28.05.20.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo I - Licença de Instalação nº 70000130 -
28.04.2020.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo II - Entrada no Processo de Licenciamento
Ambiental - 03.06.2020.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo III - Termo de Anuência - 07.05.2020.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo IV - CBRN - Auto. de Manejo In Situ -
01.06.2020.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo V - Layout Projeto - Final -  03.06.20.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo VI - Mapa de supressão A2 - Final - 03.06.20.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo VII - ARTs Marlon e Olga - Final - 03.06.20.pdf
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RUA WILSON PONTES, n. 404, JARDIM BRASIL, ITAPEVA/SP, CEP: 18405-170. 

 
TELEFONE: (15) 3521 2699, E-MAIL: projetos@chiaviniesantos.com, SITE: www.chiaviniesantos.com 
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OFÍCIO CS0264-20/038.18.42 
 
À COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, AGROINDUSTRIAIS E 
MINERÁRIOS - IEEM 
 
REFERÊNCIA: Processo CETESB.050919/2019-88 – Informação Técnica n.° 009/20/IEEM  
          “Relatório de Cumprimento das Exigências Técnicas “2.1.3”, “2.2.1”, “2.2.2”, 
“2.2.3”, “2.2.4”, “2.2.5”, “2.3.1”, “2.3.2”, “2.3.4”, “2.3.5”, “2.3.6”, “2.4.1”, “2.4.2”, “2.4.4”, “2.5.1” e 
“2.5.2””; Apresenta.  
          “Prorrogação de Prazo – Itens “2.1.1”, “2.1.2”, “2.1.4”, “2.2.6”, “2.2.8”, “2.2.9”, 
“2.2.10” e “2.4.3””; Solicita.  
      
        

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.541.550/0001-07, com 

sede no Sítio Olho D’Água, Bairro do Alegre, CEP: 18.435-000, no município de Nova Campina/SP, vem 

respeitosamente pelo presente, apresentar o Relatório que contém o cumprimento das Exigências 

Técnicas da Informação Técnica acima referenciada e solicitar prorrogação de prazo de 120 dias para 

o atendimento dos itens “2.1.1”, “2.1.2”, “2.1.4”, “2.2.6”, “2.2.8”, “2.2.9”, “2.2.10” e “2.4.3”. As justificativas 

são apresentadas no Relatório. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários através de nossa equipe técnica. 

 

 

Itapeva/SP, 03 de junho de 2020. 

 

 
 
 

_______________________________________________ 
MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA.  
CNPJ/MF n.º 49.541.550/0001-07 

p/p Josué Alves dos Santos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento consiste em um relatório de cumprimento parcial às exigências técnicas 

formalizadas por meio da Informação Técnica n.º 009/20/IEEM, de solicitação de complementações 

necessárias ao conteúdo do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, o qual subsidia o 

pedido de Licença Ambiental Prévia – LP, para ampliação da atividade de extração de filito e a 

implantação de Depósito Controlado de Estéril - DCE em uma área de 52,1 ha, processo 

CETESB.050919/2019-88. 

A área de interesse está localizada no Sítio Olho D’Água, Bairro do Alegre, Nova Campina-SP. 

A Informação Técnica n.º 009/20/IEEM teve como objetivo a solicitação de informações 

complementares para dar continuidade a análise do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA, que foi protocolado na CETESB em 12/07/2019 para obtenção de LP.  

São aqui descritas e itemizadas todas as exigências técnicas formalizadas na Informação Técnica 

referenciada, relatados os respectivos cumprimentos e, também solicitados e justificados pedidos de 

solicitação de prorrogação de prazo para atendimento para determinados itens. 

Por fim, a MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA., visa através deste relatório demonstrar o 

atendimento parcial às exigências técnicas elencadas na Informação Técnica, de modo a obter a dar 

continuidade no processo de análise do EIA/RIMA, colocando-se desde já a disposição para eventuais 

esclarecimentos. 
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2 DESCRIÇÃO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E RESPECTIVO ATENDIMENTO PARCIAL  

 

A seguir encontram-se itemizadas todas as exigências técnicas formalizadas na Informação 

Técnica n.º 009/20/IEEM. 

 

2.1 Exigências Técnicas 

2.1.1 Documentação 

Item “2.1.1” – Apresentar cópia do Plano de Aproveitamento Econômico aprovado pela 

ANM, de modo compatível com o objeto do presente licenciamento ambiental, contemplando 

área final de lavra de 52,10 ha, reserva lavrável de 11.628.063,41 m³, cota inicial de 870 m, cota do 

pit final de 800 m, profundidade de até 70 m e vida útil de 82 anos; 

A Mineração Longa Vida Ltda. está tomando as providências necessárias para realizar a vista nos 

autos do processo minerário para obtenção da cópia do Plano de Aproveitamento Econômico - PAE 

aprovado para o processo ANM 820.530/1984.  

Porém, haja visto o estado de emergência de saúde pública, devido a crise sanitária de 

importância internacional decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os atendimentos 

presenciais na Agência Nacional de Mineração - ANM estão suspensos, impossibilitando o acesso a 

cópia física do processo. Portanto, a Mineração Longa Vida Ltda. solicita a prorrogação de prazo por 

um período de 120 dias para o atendimento deste item.   

 

Item “2.1.2” – Apresentar licença ambiental de operação vigente para as áreas já 
decapeadas e/ou mineradas, na extensão total de 8,23 ha denominadas módulos I, II e III; 

As áreas de lavra denominadas módulos I, II e III possuem a Licença de Instalação n.° 70000130 

vigente, a qual foi emitida em 28/04/2020 (Anexo I). A abertura do processo de solicitação de Licença 
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de Operação na CETESB foi realizada em 03/06/2020, conforme mostra o Anexo II deste relatório. 

Desta forma, a Mineração Longa Vida Ltda. solicita prazo de 120 para protocolizar a LO emitida.   

 

Item “2.1.3” – Apresentar carta de anuência dos proprietários dos imóveis inseridos na 
área de lavra pretendida (configuração final do empreendimento), ou documentos similares que 
comprovem a possibilidade de utilização da área para a ampliação da mineração e do depósito 
de estéril; 

O termo de anuência do proprietário do imóvel, Ruben César Iglesias, autorizando atividades de 

lavra/extração mineral, ampliações das atividades minerárias e licenciamento ambiental frente aos 

órgãos reguladores, assim como supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e 

intervenção em Área de Preservação Permanente – APP no seu terreno, encontra-se no Anexo III deste 

relatório.  

 

Item “2.1.4” – Apresentar anuência ou cessão de direitos dos titulares das Poligonais ANM 
820.114/2015 e 820.277/1982, em cujas áreas propõe-se a ampliação do Depósito Controlado de 
Estéril pela Mineração Longa Vida Ltda.; 

A poligonal referente ao processo minerário de n° 820.114/2015 foi reduzida, sendo a área 

descartada liberada para edital em 16/12/2019, resultando no Processo de n° 303.118/2018 em fase de 

disponibilidade. A porção da área proposta para a ampliação do Depósito Controlado de Estéril que 

incidia sob a Poligonal de n° 820.114/2015, após a redução da área passou a incidir sob o processo de 

n° 303.118/2018 em fase de disponibilidade, descaracterizando a necessidade da anuência ou cessão 

dos direitos minerários para a área referida, conforme demonstrado na figura 01. 

Página: 1512



  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Página 7 de 31 

 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Figura 01: Localização do Depósito controlado de Estéril frente aos Processos Minerários. Fonte: Google Earth e Sigmine 
(15/05/2020). 

A Mineração Longa Vida está tomando as medidas necessária para obter a anuência da empresa 

Placido's Transportes Rodoviário Ltda., titular do Processo Minerário de n° 820.277/1982, sendo 

necessário prazo de 120 dias para apresentação da mesma. O Termo de Anuência será anexado ao 

processo logo após a sua obtenção.  
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2.1.2 Meio Físico e Caracterização 

Item “2.2.1” – Completar o quadro abaixo, informando as áreas correspondentes à situação 
atual (áreas já explotadas e em extração, efetivamente licenciadas), de ampliação objeto do 
presente licenciamento, e das futuras (atuais + ampliação); 

Tabela 01 – Áreas de cavas e DCE envolvidas no empreendimento. 

Áreas Licenciamento Descrição Áreas (ha)

Cavas 10,03

DCE 1,45

Cavas 8,23

DCE 0,61

Cavas 9,74

DCE 2,61

Cavas 28,00

DCE 4,67

Impacto n.° 195/2017 EIA/RIMAObjeto de ampliação

Áreas licenciadas

Total (ha)

LI n.° 70000130 (Extração)

LO n.° 70000380 (Extração - Em Renovação)

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Item “2.2.2” – Completar o quadro abaixo, informando as áreas na situação atual 
(licenciadas), de ampliação objeto do presente licenciamento e das futuras (atuais + ampliação); 

Tabela 02 – Áreas licenciadas e de objeto do EIA/RIMA envolvidas no empreendimento. 

Ampliação

LO n.° 70000380 
(Extração - Em 

Renovação)

LI n.° 70000130 
(Extração)

LO n.° 70000515 
(Beneficiamento)

LO n.° 70000375 
(Beneficiamento)

Impacto n.° 195/2017 
EIA/RIMA

Terreno 1.089.030,30 1.089.030,30 1.089.030,30 1.089.030,30 1.089.030,30 1.089.030,30

Área Construída/Coberta 0,00 0,00 747,39 0,00 0,00 747,39

Área de Atividade ao Ar Livre - AAAL 14.500,00 6.100,00 14.631,11 1.080,00 26.100,00 62.411,11

Área Total (Construída/coberta + AAAL) 14.500,00 6.100,00 15.378,50 1.080,00 26.100,00 63.158,50

Equipamentos 0,00 0,00 36,50 130,00 0,00 166,50

Descrição

Áreas licenciadas (m²)

Total (m²)

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Item “2.2.3” – Informar o volume total de estéril, tendo em vista informações incompatíveis 
apresentadas nos Quadros 5, 8, 12, 15 (351.982,73 m³) e na Tabela 12 do EIA (753.142,53 t/ano); 

O volume total de estéril do empreendimento é de 351.982,73 m³ ou 563.172,36 t, considerando a 

densidade de 1,6 g/cm³ para o material de estéril, que neste caso é o arenito da Formação Furnas.  

O conteúdo da tabela 12 do EIA consiste na classificação do Índice de Qualidade das Águas Para 

a Proteção da Vida Aquática – IVA. Como o valor de 753.142,53 t/ano de estéril é exposto na tabela 42 

do EIA, a mesma será reapresentada com o ajuste necessário. 

A tabela 42 do EIA, que continha o valor de 753.142,53 t/ano para geração de resíduos oriundos 

de material estéril, é reapresentada na Tabela 03 abaixo com os valores atualizados, considerando o 

total de estéril existente no empreendimento, 563.172,36 t e demais itens. No plano de lavra, capítulo 

7.3.1 do EIA, é prevista a remoção total do estéril no prazo de 5 anos. Sendo assim, nos primeiros 5 

anos do projeto serão produzidos 112.634,47 t/ano de resíduos.  

Tabela 03 – Quantidade prevista para geração de resíduos no empreendimento e o estado físico. 

Tipos de Resíduos Classificação Quantidade anual Estado físico
Embalagens e estopas sujas com graxa Classe I 32 Kg Sólido
Lâmpada Classe I 7 Un Sólido
Bateria automotiva Classe I 5 Un Sólido
Óleo lubrificante usado Classe I 1350 l Líquido
Filtro de ar Classe I 20 Un Sólido
Filtro de óleo Classe I 80 Kg Sólido
EPI’s usados Classe II - A 21 Kg Sólido
Lodo sanitário Classe II - A 18.480 l Semi-sólido
Efluente do lavador Casse I 20 l Líquido
Resíduos orgânicos Classe II - A 500 kg Sólido
Material estéril Classe II - B 112.634,47 t Sólido
Pneu Classe II - B 7 Un Sólido
Papel / papelão e plástico Classe II - B 84 kg Sólido  

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Item “2.2.4” – Completar o quadro abaixo, considerando o incremento na produção 
prevista de 180.000 t/ano para 240.000 t/ano de filito; 

 

Tabela 04 – Quantidade prevista para geração de resíduos no empreendimento e o estado físico. 

Atual Futura

Explosivos (t/ano) 3,50 4,50

Energia Elétrica (MW/ano) 51.489 68.634,80

Combustíveis - óleo diesel (m³/mês) 10.291,70 13.718,80

Graxas e lubrificantes diversos (t/mês) 185,48 247,25

Água Subterrânea (m³/dia) 0,00 0,00

Água Superficial (m³/dia) 39,83 39,83

Insumo
Quantidade

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

Item “2.2.5” – Informar estimativa da quantidade anual de resíduos sólidos a serem 
gerados em decorrência do incremento na produção de filito de 180.000 t/ano para 240.000 t/ano, 
utilizando como referência a Tabela 04, página 114 do EIA;  
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Tabela 05 – Quantidade e estado físico dos resíduos gerados atualmente e projeção futura para a Mineração Longa Vida. 

Atual Futura
Óleo lubrificante usado Classe I 1240 1350 L Líquido
Embalagens sujas com óleo e graxa Classe I 30 32 Kg Sólido
Baterias Classe I 5 5 Un Sólido
Filtro de óleo Classe I 75 80 Kg Sólido
Lâmpada Classe I 7 7 Un Sólido
Pneu Classe II B 5 7 Un Sólido
Efluentes do lavador (areia) Classe I 3 4 Kg Semissólido
Efluentes do lavador (óleo) Classe I 10 14 L Líquido
Filtro de ar Classe I 20 20 Un Sólido
Plástico/papéis Classe II B 78 84 Kg Sólido
EPI's usados Classe II A 18 21 Kg Sólido
Efluentes sanitários Classe II A 18.480 18.480 L Semissólido
Orgânicos Classe II A 500 500 Kg Sólido

Resíduo Classificação Unidade Estado físico
Quantidade

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

Item “2.2.6.” – Apresentar proposta de uso futuro para a extensão total da poligonal após a 
exaustão da jazida e fechamento da mina, contemplando a estimativa das áreas minerada, de 
depósito de estéril e de apoio; 

A elaboração de proposta de uso futuro para a extensão total da poligonal 820.530/1984 está 

sendo feita juntamente com a Mineradora Longa Vida Ltda. e com o município onde está locado o 

empreendimento, Nova Campina/SP, avaliando a que mais se adeque a situação final do 

empreendimento e com o interesse da região.  

Haja visto o estado de emergência de saúde pública, devido à crise sanitária de importância 

internacional decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os atendimentos nos órgãos 

municipais estão restritos, sendo assim, a Mineração Longa Vida Ltda. solicita a prorrogação de prazo 

de 120 dias para apresentação de uso futuro da área após exaustão da jazida e fechamento da mina.   
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Item “2.2.8” – Informar o nível máximo da água subterrânea na área do empreendimento e 
se está previsto o afloramento do aquífero no fundo da cava em sua configuração final. Em caso 
positivo, apresentar proposta de Programa de Monitoramento do Fluxo e da Qualidade de Águas 
Subterrâneas;  

Para o atendimento desta exigência estão sendo reavaliados os estudos existentes que contém 

informações sobre a ocorrência de água subterrânea na área do empreendimento. Deste modo, a 

Mineração Longa Vida Ltda. solicita a prorrogação de prazo de 120 dias para cumprimento do item.  

 

Item “2.2.9” – Apresentar Programa de Gestão e Monitoramento de Processos Erosivos, 
assim como o de Estabilidade Geotécnica de Taludes, em especial do depósito de estéril; 

A elaboração do Programa de Gestão e Monitoramento de Processos Erosivos, assim como o de 

Estabilidade Geotécnica de Taludes, encontra-se em andamento, necessitando, portanto, da extensão 

do prazo para 120 dias para conclusão dos documentos e apresentação à CETESB. 

 

Item “2.2.10.” – Apresentar Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas 
Superficiais contemplando, além dos pontos atuais de monitoramento existentes ou 
considerados, outros complementares que venham a ser necessários durante a implantação e 
operação do empreendimento, e os resultados obtidos reportados em relatórios anuais com 
respectivos laudos analíticos; 

A elaboração do Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais está 

em andamento, de acordo com as avaliações que estão sendo realizadas na área de interesse. Assim, 

é preciso a dilação do prazo de 120 dias para finalização do documento e apresentação do mesmo à 

CETESB. 
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2.1.3 Meio Biótico 
 

Item “2.3.1” – Apresentar quadro resumo para a vegetação a ser suprimida, conforme o 
modelo a seguir; 

 

Tabela 06 – Resumo da vegetação a ser suprimida em relação às áreas do empreendimento. 

Dentro de APP Fora de APP Dentro de APP Fora de APP Dentro de APP Fora de APP

Vegetação Nativa - pioneiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vegetação Nativa - inicial 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85

Vegetação Nativa - médio 0,00 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6,47

Vegetação Nativa - avançado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reflorestamento com sub-bosque - pioneiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reflorestamento com sub-bosque - inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reflorestamento com sub-bosque - médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reflorestamento sem sub-bosque 0,00 1,20 0,00 2,58 0,00 0,00 3,78

Campo antrópico 0,00 1,22 0,00 0,03 0,00 0,00 1,25

TOTAL 0,00 9,74 0,00 2,61 0,00 0,00 12,35

TOTALTipo de Vegetação/Estágio de regeneração
Área de Lavra (ha) Depósito de Estéril (ha) Vias (ha)

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

Item “2.3.2” – Apresentar quadro resumo sobre as Unidades de Conservação e sua 
localização em relação ao empreendimento, conforme modelo abaixo; 

Tabela 07 – Resumo das Unidades de Conservação e sua localização em relação ao empreendimento. 

Área Protegida Categoria Bioma Distância do empreendimento

Estação Ecológica de Itapeva Proteção Integral Cerrado, Cerradão e Floresta Semidecidual 18 Km

Parque Natural Municipal Morro do Ouro Uso Sustentável Mata Atlântica 43 Km

Floresta Nacional de Capão Bonito Uso Sustentável Cerrado e Mata Atlântica 41 Km

Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira Uso Sustentável Mata Atlântica 44 Km
 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Item “2.3.3” – Encaminhar cópia da Autorização para manejo in situ emitido pelo 
Departamento de Fauna da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (DeFau/SIMA); 

A Autorização para Manejo in situ n.° 99975/2018, emitida pelo Departamento de Fauna da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (DeFau/SIMA) em 13/05/2020, está disponível no Anexo 

IV deste relatório.  

 

Item “2.3.4” – Esclarecer e justificar o motivo para a não realização de levantamento de 
fauna na área onde será ampliado o DCE; 

Como a ampliação do DCE se dará em áreas de plantio comercial de eucalipto, áreas que para a 

manutenção se faz necessária constante interferência humana, optou-se pela realização dos estudos 

em fragmento de nativa próxima, com objetivo de alcançar maior diversidade ne espécies.  

 

Item “2.3.5” – Informar se será necessário o corte de árvores isoladas para ampliação do 
empreendimento, em caso positivo apresentar estimativa e lista das espécies e proposta de 
compensação de acordo com a Resolução SMA 07/2017; 

Nos capítulos de Flora, item 10.3, e de Perda da Cobertura Vegetal e Interferência em Áreas de 

Preservação Permanente (APP), item 12.8, do EIA é descrito que não será necessário o corte de 

árvores isoladas para ampliação das áreas de Depósito de Estéril e da áreas de lavra, apenas 

supressão de vegetação nativa em estágio inicial e médio, conforme consulta prévia realizada na 

Cetesb pelo Parecer Técnico n.° 089/17/IE.  

 

Item “2.3.6” – Esclarecer a diferença da área do imóvel entre a Matrícula n.° 17.594 com 
108,90 ha e o CAR n.° 35328270209450 com 93,3915 ha; 

Na matrícula n.° 17.594 do imóvel denominado Sítio Olho D’Água a área do terreno é de 108,90 

ha, já do CAR n.° 35328270209450 da propriedade é de 93,3915 ha, caracterizando uma diferença de 

15,05 ha entre os documentos. Essa divergência pode ser explicada pelo motivo de doação e venda de 
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algumas parcelas da propriedade em questão à prefeitura de Nova Campina/SP, conforme mostra a 

figura 02. O responsável pelo empreendimento informou que a Prefeitura está sob responsabilidade 

frente ao processo de regularização para o loteamento, entretanto, não dispõe de informações 

atualizadas. 

 
Figura 02: Localização da propriedade Sítio Olho D’Água e porção da propriedade doada à prefeitura de Nova 
Campina/SP. Fonte: Google Earth (maio/2020). 

 

2.1.4 Meio Socioeconômico 

Item “2.4.1” – Reapresentar o quadro atual de funcionários da empresa, tendo em vista que 
os Quadros 16 e 48 apresentam dados incompatíveis; 
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A seguir é apresentada a tabela atualizada em junho de 2020, informando o quadro de 
funcionários da empresa. 

 
Tabela 08 – Descrição do quadro atual de colaboradores da Mineração Longa Vida Ltda. 

Setor Função Colaboradores

Diretoria Diretor 1

Gerente 1

Gerente Financeiro 1

Escritório Auxiliar de Escritório 4

Auxiliar de Laboratório 1

Laboratorista 2

Op. Máquina 6

Operário 2

Serviços Gerais 2

Transporte Motorista 4

24

Laboratório

Gerência

Operacional

Total
 

Fonte: Mineração Longa Vida Ltda. (2020). 

 

Item “2.4.2” – Reapresentar o número de viagens diárias para o escoamento de produção, 
considerando o número de turnos para expedição do produto e a comercialização total de 
minério na situação atual e futura. Além disso, estimar o tráfego de veículos da mão de obra 
terceirizada; 

O número de viagens diárias para o escoamento de produção é apresentado no Quadro 12, o 

qual consta na parte sobre Instalações de Apoio, no capítulo 7.3.3.2.9 do EIA, página 104. Neste 

quadro consta a informação que atualmente são realizadas 17 viagens diárias para transporte do 

escoamento do minério, considerando ida e volta, e para a situação de ampliação é projetada a 

execução de 20 viagens em conformidade com o aumento de produção.  
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Conforme é descrito no EIA, não está previsto aumento no número de turnos para expedição do 

produto e nem para comercialização do minério, portanto são mantidos os valores apresentados no 

Quadro 12 do EIA. 

E ainda, não será feita a contratação de mão-de-obra terceirizada para o projeto de ampliação do 

empreendimento, logo não haverá tráfego de veículos por mão-de-obra terceirizada. 

 

Item “2.4.3” – Apresentar o Movimento Diário de Veículo (MDV) nos principais trechos 
utilizados pelo empreendedor, como a Rodovia Luiz José Sguario e a Rua Salatiel David Muzel, e 
com base nesses dados avaliar o impacto do aumento de tráfego de veículos pesados; 

A Mineração Longa Vida Ltda. está tomando as providências necessárias para realizar a vista nos 

autos do processo minerário para obtenção da cópia do Plano de Aproveitamento Econômico - PAE 

aprovado para o processo ANM 820.530/1984.  

O levantamento de dados para elaborar o Movimento Diário de Veículo (MDV) nos trechos 

rodoviários utilizados pela Mineração Longa Vida Ltda. necessita da realização de trabalho em campo, 

porém devido à atual crise sanitária de âmbito internacional, decorrente da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), não é possível executar a coleta de informações. Desta forma, a Mineração 

Longa Vida Ltda. solicita a prorrogação de prazo de 120 dias para executar o trabalho e confeccionar o 

MDV.  

 

Item “2.4.4” – Informar o número de pessoas entrevistadas de cada bairro estudado, e para 
as questões 10, 14 e 15 apresentar os resultados da pesquisa de percepção por bairro; 

A tabela 09 contém o número de entrevistados por bairro em estudado no município de Nova 

Campina/SP para o questionário de percepção ambiental pelos moradores.  

Tabela 09 – Número de entrevistados em relação aos bairros estudados para o questionário de percepção ambiental. 
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Bairro N.° de entrevistados

Longa Vida 9

Longa Vida I 10

Longa Vida II 5

CDHU 21

Pinheirinho 1

Centro 2

Tijuca 2

Total de Entrevistados 50
 

Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

O resultado das questões 10, 14 e 15 da pesquisa de percepção ambiental por bairro são 

apresentadas a seguir nas tabelas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29 e 30. 
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Tabela 10 – Resultado da questão 10 “Assinale os danos que sofre o meio ambiente na região de localização de sua 

residência de acordo com o quadro abaixo”, para os entrevistados do bairro Longa Vida (N = 9). 

Dano Situação Grave Pouco Grave Inexistente N/R ou N/S

Poluição Atmosférica 9

Ruídos em excesso 1 8

Nível acentuado de poeira 2 3 4

Tráfego intenso de caminhões 9

Outros - Eucalipto 1 -

Bairro Longa Vida

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

Tabela 11 – Resultado da questão 10 “Assinale os danos que sofre o meio ambiente na região de localização de sua 

residência de acordo com o quadro abaixo”, para os entrevistados do bairro Longa Vida I (N = 10). 

Dano Situação Grave Pouco Grave Inexistente N/R ou N/S

Poluição Atmosférica 12

Ruídos em excesso 1 1 10

Nível acentuado de poeira 4 1 7

Tráfego intenso de caminhões 1 2 9

Outros

Bairro Longa Vida I

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 12 – Resultado da questão 10 “Assinale os danos que sofre o meio ambiente na região de localização de sua 

residência de acordo com o quadro abaixo”, para os entrevistados do bairro Longa Vida II (N = 5). 

Dano Situação Grave Pouco Grave Inexistente N/R ou N/S

Poluição Atmosférica 5

Ruídos em excesso 2 3

Nível acentuado de poeira 2 3

Tráfego intenso de caminhões 5

Outros -

Bairro Longa Vida II

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

Tabela 13 – Resultado da questão 10 “Assinale os danos que sofre o meio ambiente na região de localização de sua 

residência de acordo com o quadro abaixo”, para os entrevistados do bairro CDHU (N = 21). 

Dano Situação Grave Pouco Grave Inexistente N/R ou N/S

Poluição Atmosférica 1 20

Ruídos em excesso 5 16

Nível acentuado de poeira 6 5 10

Tráfego intenso de caminhões 1 20

Outros

Bairro CDHU

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 14 – Resultado da questão 10 “Assinale os danos que sofre o meio ambiente na região de localização de sua 

residência de acordo com o quadro abaixo”, para os entrevistados do bairro Pinheirinho (N = 1). 

Dano Situação Grave Pouco Grave Inexistente N/R ou N/S

Poluição Atmosférica 1

Ruídos em excesso 1

Nível acentuado de poeira 1

Tráfego intenso de caminhões 1

Outros -

Bairro Pinheirinho

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

Tabela 15 – Resultado da questão 10 “Assinale os danos que sofre o meio ambiente na região de localização de sua 

residência de acordo com o quadro abaixo”, para os entrevistados do bairro Centro (N = 2). 

Dano Situação Grave Pouco Grave Inexistente N/R ou N/S

Poluição Atmosférica 1 1

Ruídos em excesso 2

Nível acentuado de poeira 1 1

Tráfego intenso de caminhões 2

Outros -

Bairro Centro

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 16 – Resultado da questão 10 “Assinale os danos que sofre o meio ambiente na região de localização de sua 

residência de acordo com o quadro abaixo”, para os entrevistados do bairro Tijuca (N = 2). 

Dano Situação Grave Pouco Grave Inexistente N/R ou N/S

Poluição Atmosférica 2

Ruídos em excesso 2

Nível acentuado de poeira 1 1

Tráfego intenso de caminhões 2

Outros -

Bairro Tijuca

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

Tabela 17 – Resultado da questão 14 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

benefícios que o empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda trará para a comunidade”, para os entrevistados do 

bairro Longa Vida (N = 9). 

1 2 3 4 5

Fortalecimento da economia local 6 1 1 1

Aumento da arrecadação para o município 1 1 4 3

Geração de empregos 8 1

Qualificação profissional 1 3 2 3

Desenvolvimento do Município 1 5 1 2

Grau de importância

Bairro Longa Vida
Principais benefícios do 

empreendimento trará para a 
comunidade

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 18 – Resultado da questão 14 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

benefícios que o empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda trará para a comunidade”, para os entrevistados do 

bairro Longa Vida I (N = 10). 

1 2 3 4 5

Fortalecimento da economia local 5 1 4

Aumento da arrecadação para o município 4 4 2

Geração de empregos 10

Qualificação profissional 5 1 1 3

Desenvolvimento do Município 1 3 1 5

Principais benefícios do 
empreendimento trará para a 

comunidade

Bairro Longa Vida I

Grau de importância

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Tabela 19 – Resultado da questão 14 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

benefícios que o empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda trará para a comunidade”, para os entrevistados do 

bairro Longa Vida II (N = 5). 

1 2 3 4 5

Fortalecimento da economia local 1 1 2 1

Aumento da arrecadação para o município 2 1 1 1

Geração de empregos 5

Qualificação profissional 1 3 1

Desenvolvimento do Município 1 1 3

Grau de importância

Bairro Longa Vida II
Principais benefícios do 

empreendimento trará para a 
comunidade

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 20 – Resultado da questão 14 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

benefícios que o empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda trará para a comunidade”, para os entrevistados do 

bairro CDHU (N = 21). 

1 2 3 4 5

Fortalecimento da economia local 6 8 5 2

Aumento da arrecadação para o município 7 6 3 5

Geração de empregos 21

Qualificação profissional 6 3 7 5

Desenvolvimento do Município 2 5 6 8

Principais benefícios do 
empreendimento trará para a 

comunidade

Grau de importância

Bairro CDHU

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Tabela 21 – Resultado da questão 14 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

benefícios que o empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda trará para a comunidade”, para os entrevistados do 

bairro Pinheirinho (N = 1). 

1 2 3 4 5

Fortalecimento da economia local 1

Aumento da arrecadação para o município 1

Geração de empregos 1

Qualificação profissional 1

Desenvolvimento do Município 1

Grau de importância

Bairro Pinheirinho
Principais benefícios do 

empreendimento trará para a 
comunidade

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 22 – Resultado da questão 14 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

benefícios que o empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda trará para a comunidade”, para os entrevistados do 

bairro Centro (N = 2). 

1 2 3 4 5

Fortalecimento da economia local 1 1

Aumento da arrecadação para o município 1 1

Geração de empregos 2

Qualificação profissional 2

Desenvolvimento do Município 1 1

Principais benefícios do 
empreendimento trará para a 

comunidade

Grau de importância

Bairro Centro

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Tabela 23 – Resultado da questão 14 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

benefícios que o empreendimento da Mineração Longa Vida Ltda trará para a comunidade”, para os entrevistados do 

bairro Tijuca (N = 1). 

1 2 3 4 5

Fortalecimento da economia local 2

Aumento da arrecadação para o município 2

Geração de empregos 2

Qualificação profissional 2

Desenvolvimento do Município 1 1

Grau de importância

Bairro Tijuca
Principais benefícios do 

empreendimento trará para a 
comunidade

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 24 – Resultado da questão 15 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

impactos negativos que o empreendimento da Mineração Longa Vida poderá trazer a comunidade”, para os entrevistados 

do bairro Longa Vida (N = 9). 

1 2 3 4 5

Degradação de fauna e flora 1 2 6

Poluição das águas 2 2 4 1

Problemas com trânsito e vias de circulação 1 1 2 2 3

Incômodos por ruídos ou poeiras 2 2 3 2

Impacto visual / modificação na paisagem 2 3 2 2

Bairro Longa Vida
Principais impactos negativo do 

empreendimento poderá trazer para a 
comunidade

Grau de importância

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Tabela 25 – Resultado da questão 15 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

impactos negativos que o empreendimento da Mineração Longa Vida poderá trazer a comunidade”, para os entrevistados 

do bairro Longa Vida I (N = 10). 

1 2 3 4 5

Degradação de fauna e flora 1 5 3 1

Poluição das águas 1 3 2 4

Problemas com trânsito e vias de circulação 2 1 2 1 4

Incômodos por ruídos ou poeiras 4 1 2 3

Impacto visual / modificação na paisagem 3 3 2 2

Bairro Longa Vida I

Principais impactos negativo do 
empreendimento poderá trazer para a 

comunidade

Grau de importância

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 26 – Resultado da questão 15 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

impactos negativos que o empreendimento da Mineração Longa Vida poderá trazer a comunidade”, para os entrevistados 

do bairro Longa Vida II (N = 5). 

1 2 3 4 5

Degradação de fauna e flora 3 1 1

Poluição das águas 1 1 2 1

Problemas com trânsito e vias de circulação 1 2 2

Incômodos por ruídos ou poeiras 1 3 1

Impacto visual / modificação na paisagem 1 3 1

Bairro Longa Vida II
Principais impactos negativo do 

empreendimento poderá trazer para a 
comunidade

Grau de importância

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Tabela 27 – Resultado da questão 15 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

impactos negativos que o empreendimento da Mineração Longa Vida poderá trazer a comunidade”, para os entrevistados 

do bairro CDHU (N = 21). 

1 2 3 4 5

Degradação de fauna e flora 2 3 8 8

Poluição das águas 2 4 11 2 2

Problemas com trânsito e vias de circulação 1 2 3 7 8

Incômodos por ruídos ou poeiras 17 4

Impacto visual / modificação na paisagem 1 9 4 5 2

Bairro CDHU

Principais impactos negativo do 
empreendimento poderá trazer para a 

comunidade

Grau de importância

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 
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Tabela 28 – Resultado da questão 15 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

impactos negativos que o empreendimento da Mineração Longa Vida poderá trazer a comunidade”, para os entrevistados 

do bairro Pinheirinho (N = 1). 

1 2 3 4 5

Degradação de fauna e flora 1

Poluição das águas 1

Problemas com trânsito e vias de circulação 1

Incômodos por ruídos ou poeiras 1

Impacto visual / modificação na paisagem 1

Bairro Pinheirinho
Principais impactos negativo do 

empreendimento poderá trazer para a 
comunidade

Grau de importância

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Tabela 29 – Resultado da questão 15 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

impactos negativos que o empreendimento da Mineração Longa Vida poderá trazer a comunidade”, para os entrevistados 

do bairro Centro (N = 2). 

1 2 3 4 5

Degradação de fauna e flora 1 1

Poluição das águas 2

Problemas com trânsito e vias de circulação 1 1

Incômodos por ruídos ou poeiras 2

Impacto visual / modificação na paisagem 2

Grau de importância

Bairro Centro

Principais impactos negativo do 
empreendimento poderá trazer para a 

comunidade

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Página: 1534



  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Página 29 de 31 

 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

Tabela 30 – Resultado da questão 15 “Enumere, em grau de importância (de 1 a 5 sem repetir os números), os principais 

impactos negativos que o empreendimento da Mineração Longa Vida poderá trazer a comunidade”, para os entrevistados 

do bairro Tijuca (N = 1). 

1 2 3 4 5

Degradação de fauna e flora 1 1

Poluição das águas 1 1

Problemas com trânsito e vias de circulação 1 1

Incômodos por ruídos ou poeiras 1 1

Impacto visual / modificação na paisagem 1 1

Principais impactos negativo do 
empreendimento poderá trazer para a 

comunidade

Grau de importância

Bairro Tijuca

 
Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

 

2.1.5 Informações Cartográficas 

Item “2.5.1” – Apresentar layout do projeto sobre imagem de satélite, com escala mínima 
de 1:5.000 (tamanho A1) que possibilite: a) a visualização das APPs, quantificando-as em 
hectares; b) a delimitação das áreas de Reserva Legal com correspondentes extensões (ha); c) a 
delimitação e extensão das áreas objeto de Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental 
firmados na área do empreendimento; 

O layout do projeto sobre imagem de satélite com os dados requeridos está disponível no Anexo 

V deste relatório. 

 

Item “2.5.2” – Apresentar imagem de satélite em escala adequada com a localização das 
áreas de vegetação a serem suprimidas, discriminando o tipo de vegetação; 

O mapa de vegetação a ser suprimida encontra-se no Anexo VI deste relatório.  
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A MINERADORA LONGA VIDA LTDA. considera o Gerenciamento Ambiental como parte do 

negócio da empresa, tendo inclusive criado uma coordenação geral corporativa para o desenvolvimento 

dessa atividade, objetivando enquadrar suas atividades aos padrões de sustentabilidades exigidos 

atualmente. Esse empreendimento conta com a assessoria técnica da empresa Chiavini & Santos 

Mineração e Meio Ambiente, uma empresa brasileira fundada com o propósito de atender à demanda 

de um mercado cada vez mais exigente nas aplicações da engenharia integrada ao meio ambiente. 

Realiza estudos e projetos propondo soluções técnicas, econômicas e socioambientais para os 

empreendimentos de seus clientes, com uma equipe técnica e parceiros profissionais qualificados, 

atuando em assessoria, consultoria, coordenação, elaboração de projetos e gerenciamento nas áreas 

de mineração e meio ambiente. Os dados da empresa são apresentados a seguir: 

 

 

 

As operações desenvolvidas pela empresa têm um importante papel para a manutenção dos 

padrões de qualidade da vida moderna, pois a indústria de construção civil prescinde dos seus 

produtos, além do fator de inclusão social de uma grande quantidade de famílias através de seus 

empregos diretos e indiretos, gerando receitas para a união em caráter municipal, estadual e federal. 

Para que de fato ocorra o desenvolvimento/crescimento, faz se necessário, paralelamente a defesa e a 

proteção do meio ambiente.  

Por fim, a MINERADORA LONGA VIDA LTDA. busca, através deste relatório, subsidiar a análise 

dos técnicos da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, quanto ao requerimento de 

licença prévia para ampliação de seu empreendimento e solicitar o prazo para os itens mencionados.  
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Itapeva/SP, 03 de junho de 2020. 

 

Equipe Técnica: 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Josué Alves dos Santos 

CFT 2615154702 

___________________________________________ 

Olga Regina Araújo Soares 

Eng. De Minas 

CREA 5069705488 - SP 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

01
Processo N°

N° 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Versão: 01

Data: 28/04/2020

70/00430/18

70000130

Ampliação

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome

Logradouro Cadastro na CETESB

Número Complemento Bairro CEP Município

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Atividade Principal

Descrição

Bacia Hidrográfica UGRHI

Corpo Receptor Classe

Área ( metro quadrado) 

Terreno Construída Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Área efetiva de lavra(ha)

Horário de Funcionamento (h)
Início

às
Término

Número de Funcionários 
Administração Produção Data Número

A CETESB–Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes;
 
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e
não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela
legislação federal, estadual ou municipal;
 
As Exigências Técnicas, relação de equipamentos, capacidade produtiva e outras observações, partes
integrantes desta licença, estão relacionadas em folha anexa;
 
Deverá ser requerida Licença de Operação, antes da data prevista para o início das operações, a
qual não será concedida caso não tenham sido atendidas as Exigências Técnicas integrantes desta
Licença;
 
A firma não poderá iniciar a operação deste empreendimento, sem que a respectiva Licença de
Operação seja concedida pela CETESB, sob pena de aplicação de penalidades previstas na legislação;
Conforme disposto no Artigo 70 do Regulamento da Lei Estadual 997, de 31 de maio de 1976, aprovado
pelo Decreto Estadual nº 8468, de 8 de setembro de 1976 e suas alterações, a presente licença tem
prazo de validade de 3 (três) anos, período no qual o empreendimento deverá iniciar a implantação
de suas instalações, sob pena de caducidade da Licença de Instalação emitida.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigências Técnicas Local:

ENTIDADE

Esta licença de número 70000130 foi certificada por assinatura digital, processo
eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por
chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da
CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA

RUA SÍTIO OLHO D`ÁGUA 771-11-9

S/Nº 820.530/1984-DNPM BAIRRO DO ALEGRE 18435-000 NOVA CAMPINA

Filitos (antofilitos, leucofilitos, etc); extração de

42 - PARANAPANEMA ALTO 14 - ALTO PARANAPANEMA

1.089.030,30 6.100,00 8,23

07:00 17:00 6 12

Licença Prévia

11/09/2019 70000129

91480132 Ar, Água, Solo,
Ruído, Outros 

CAPÃO BONITO
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

01
Processo N°

N° 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Versão: 01

Data: 28/04/2020

70/00430/18

70000130

Ampliação

ENTIDADE

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01.    Implantar de medidas operacionais adequadas para o armazenamento do produto, evitando a
         emissão de material particulado em quantidades que possam causar inconvenientes ao bem-estar público e
         visando controlar o arraste de material particulado pela ação eólica e/ou hídrica;
         
02.    Os esgotos sanitários e efluentes com característica de esgoto doméstico, gerados no estabelecimento,
         deverão receber tratamento no próprio local, em sistema provido de fossa séptica, filtro anaeróbio de fluxo
         ascendente e sumidouro de acordo com as normas NBR 7.229 e NBR 13.969 da Associação Brasileira de Normas
         Técnicas-ABNT;
         
03.    Implantar sistema de drenagem de águas pluviais, na área de influência do empreendimento, com vistas a
         disciplinar o escoamento destas águas, com a finalidade de evitar erosões e carreamento de finos para a
         coleção hídrica local;
         
04.    Os resíduos gerados pela atividade do empreendimento deverão ser armazenados e destinados
         adequadamente, de forma a impedir o arraste de materiais pela ação hídrica ou eólica;
         
05.    Os ruídos e vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a
         evitar incômodos ao bem-estar público;
         
06.    Averbar em Cartório o Termo de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal - TRPRL nº 24.282/2020
         e os documentos vinculados junto à Matrícula nº 34.937 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapeva;
         
07.    Implantar, ou comprovar implantação, de uma cortina vegetal ao redor da área do empreendimento, com a
         finalidade de amenizar a propagação de material particulado, ruídos e promover o isolamento visual.
         

OBSERVAÇÕES

01.    A empresa deverá obter a Licença de operação antes do funcionamento do empreendimento.
         
02.    Para emissão da presente licença foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às
         legislações estaduais e federais pertinentes, não englobando os aspectos de segurança das instalações.
         
03.    A presente licença não autoriza a supressão de vegetação nativa nem a intervenção em Áreas de
         Preservação Permanente, definidas pela Lei Federal nº 12.651/12 e sua alteração, e nem o corte de árvores
         nativas isoladas. Caso seja necessário, dependerão de prévia Autorização da CETESB.
         
04.    É parte integrante deste licenciamento a Portaria de Lavra nº 206 de 24/07/2000 outorgando a Mineração
         Longa Vida Ltda., concessão para lavrar filito em uma poligonal de 52,10 ha. Processo DNPM nº 820.530/1984.
         
05.    A presente Licença é válida para a implantação de uma atividade de extração de filito
         em uma área de lavra de 8,23 ha, correspondente aos Módulos I, II e III demarcados na Planta planialtimétrica
         para Licença de Instalação (pág. 46 do Processo CETESB.087968/2019-82), com aprofundamento aproximado até a
         cota topográfica de 815 m, inserida numa poligonal de 52,10 ha - Processo DNPM nº 820.530/1984, com uma área
         de atividade ao ar livre de 6.100 m², e para os seguintes equipamentos:
         Unidade: Jazida/produção
         - Pá mecânica carregad/pá carreg (Qtde: 2)  (1,80 m3)
         - Escavadeira hidráulica (Qtde: 2)  (1,30 m3)
         - Caminhão caçamba (Qtde: 4)  (14,00 t)
         - Trator de esteiras (Qtde: 1)  (173,00 cv)
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Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Consulta de Processos

Dados Básicos

Tipo: Processo digital
Número: CETESB.040101/2020-80

Data de entrada: 03/06/2020
Orgão de Abertura: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidade de origem: CMC - AGÊNCIA AMBIENTAL DE CAPÃO BONITO

Orgão atual: --
Unidade atual: --
Recebido em: --
Classificação: Licença de Operação - MCE
Detalhamento: CADASTRO CETESB DO INTERESSADO: 7710000119 - RAZÃO SOCIAL DO

INTERESSADO: MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA
CNAE DO INTERESSADO: 0899-1/99 - Extração de outros minerais não-
metálicos não especificados anteriormente
Agência Ambiental de Capão Bonito - 70
Licença de Operação - MCE

Situação: Em andamento

Interessados

Nome do interessado
MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA
MARCOS MONTEIRO IGLESIAS
Josué Alves dos Santos

Tramitações

Vol. Órgão/Unidade Recebido em Encaminhado em Despacho
1 CMC - AGÊNCIA AMBIENTAL DE

CAPÃO BONITO
03/06/2020 03/06/2020 Encaminhamento automático do

sistema.
1 DIGITAL - DIGITAL 03/06/2020

Tarefas

Data de criação Nome Situação Prazo
03/06/2020 Incluir documentos solicitados pelo Portal de Licenciamento

Ambiental
aberta --

Números Externos

Órgão Externo Número Externo
SD/PLA - PORTAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 91517726
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SOLICITAÇÃO DE
Processo nº

Número da Solicitação

Data de Entrada
03/06/2020

Licença de Operação - MCE
08

Número SIGAM

91517726

Ampliação da Atividade Fim

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

Nome

Endereço para correspondência

UF

E-mail

Número Complemento

CPF/CNPJRG

MunicípioCEPBairro

Fone

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA 49.541.550/0001-07

S/Nº 820.530/1984-DNPM

BAIRRO DO ALEGRE 18.435-000 NOVA CAMPINA SP

marcos@mineracaolongavida.com.br (15) 3522-1078

RUA SÍTIO OLHO D`ÁGUA

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Fone

Número

CNPJ

CEP

Nome

Logradouro

Município

Complemento

Cadastro na CETESBInsc. Estadual

Bairro

E-mail

UF

820.530/1984-DNPM

BAIRRO DO ALEGRE

7710000119

NOVA CAMPINA

S/Nº

(15) 3522-1078

18.435-000

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA

49.541.550/0001-07

RUA SÍTIO OLHO D`ÁGUA

marcos@mineracaolongavida.com.br

SP

País

BRASIL

Atividade Principal

Atividade

Código CNAE Descrição da Atividade

Extração de outros minerais não-metálicos não
especificados anteriormente

899199 Filitos (antofilitos, leucofilitos, etc); extração de

A empresa se enquadra como: Micro Empresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Micro Empreendedor individual (MEI) ou é uma associação de
produtores rurais, associação ambientalista, cooperativas de produtores, ou associações e cooperativas de interesse social (que se dedicam a construção de
moradias), com faturamento anual igual ou inferior aos limites para enquadramento como pequena ou microempresa definidos por lei federal ou estadual
(Associação/Cooperativa com faturamento equivalente a ME/EPP)?

EPP

Isento de Pagamento? Não

Rubrica do Atendente

RECEBIMENTO

03/06/2020

CARIMBO DA CETESB

Assinatura do Responsável

Sua(s) Solicitação(ões) de Licença de Operação - MCE foi registrada com êxito nos Bancos de Dados da CETESB sob nº
91517726 e está BLOQUEADA . A análise da mesma somente terá início após seu desbloqueio, que ocorrerá mediante o
pagamento do preço da análise e a apresentação da documentação exigida.

DECLARAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Declaramos, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas e todos
os documentos que acompanham a presente solicitação são a expressão da
verdade.
Declaramos também, que não haverá necessidade de intervenções em Áreas de
Preservação Permanente e/ou supressão de vegetação para a implantação da
atividade pretendida.
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Endereço para correspondência

ITAPEVA
CEP

VILA OPHELIA

407

18.400-817

25340776
CPF/CNPJ

RUA EPITACIO PIEDADE

Município

MARCOS MONTEIRO IGLESIAS

Complemento

Bairro

Nome

SP

Número

finlv@terra.com.br

RG

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

139.030.698-41

UF

E-mail
(15)9776-5779
Fone

Logradouro

BRASIL
País

Município

(15) 9782-0659

CPF

(15) 3521-2699 ()
Fone Residencial

Logradouro

Fone Celular

RUA ALDO RUSSO
Número

E-mail
josue.santos@chiaviniesantos.com

UF

Fax

Bairro
ITAPEVA

Josué Alves dos Santos

(  )

Complemento

JARDIM BRASIL

605

311.849.408-51
RG / RNE

CEP
SP18.405-205

Nome

337346628

Fone Comercial

IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR

País
BRASIL

Endereço para correspondência

Logradouro

E-mail

UFCEP

Fone

Assinatura do Responsável

AUTORIZAÇÃO (Funcionário do Empreendimento)

Autorizo a pessoa acima a representar-me perante a CETESB, para fins de obtenção do solicitado.

Nome

Complemento

Bairro Município

Assinatura do Representante

Endereço para correspondência

CPF/CNPJ

Número

RG

País

Rubrica do Atendente

RECEBIMENTO

03/06/2020

CARIMBO DA CETESB

Assinatura do Responsável

Sua(s) Solicitação(ões) de Licença de Operação - MCE foi registrada com êxito nos Bancos de Dados da CETESB sob nº
91517726 e está BLOQUEADA . A análise da mesma somente terá início após seu desbloqueio, que ocorrerá mediante o
pagamento do preço da análise e a apresentação da documentação exigida.

DECLARAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Declaramos, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas e todos
os documentos que acompanham a presente solicitação são a expressão da
verdade.
Declaramos também, que não haverá necessidade de intervenções em Áreas de
Preservação Permanente e/ou supressão de vegetação para a implantação da
atividade pretendida.
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ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO

Código CNAE:

Descrição do CNAE:

Atividade CETESB
correspondente ao CNAE:

W (Fator de Complexidade)

W (Fator de Complexidade)

Código CNAE:

Descrição do CNAE:

Atividade CETESB
correspondente ao CNAE:

ATIVIDADE DO LICENCIAMENTO

0899-1/99

Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

0899-1/99-015 Filitos (antofilitos, leucofilitos, etc); extração de

0899-1/99

Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

0899-1/99-015 Filitos (antofilitos, leucofilitos, etc); extração de

Consulte o código de sua atividade no site: http://www.cnae.ibge.gov.br/

ÁREAS E FATORES

W Fator de Complexidade

AT Área do Terreno (m2) 1.089.030,3000

AC Área Construída (m2) 0,0000

AAL Área de atividade ao ar livre ou Outras Áreas (m2) 6.100,0000

ANE Área Novo Equipamento (m2) 0,0000

A Área Fonte de Poluição (m2) 6.100,0000

ALV Área efetiva de lavra (correspondente a planta de configuração final) (ha) 8,2300

P Área do Módulo (ha) 8,2300

P Área do Módulo (ha) 8,2300

FÓRMULA

400+(20*rq(P))

* "rq" = raiz quadrada

Rubrica do Atendente

RECEBIMENTO

03/06/2020

CARIMBO DA CETESB

Assinatura do Responsável

Sua(s) Solicitação(ões) de Licença de Operação - MCE foi registrada com êxito nos Bancos de Dados da CETESB sob nº
91517726 e está BLOQUEADA . A análise da mesma somente terá início após seu desbloqueio, que ocorrerá mediante o
pagamento do preço da análise e a apresentação da documentação exigida.

DECLARAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Declaramos, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas e todos
os documentos que acompanham a presente solicitação são a expressão da
verdade.
Declaramos também, que não haverá necessidade de intervenções em Áreas de
Preservação Permanente e/ou supressão de vegetação para a implantação da
atividade pretendida.
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JUSTIFICATIVA

PREÇO DA ANÁLISE

Preço em UFESP: 457,38

Desconto(%): EPP 85,00

Preço em UFESP com desconto: 68,61

Preço em Reais: 1.894,32

Terras de Imbirucu

Fone

Unidade/Agência Ambiental
Agência Ambiental de Capão Bonito

AGÊNCIA CETESB

Fax
(15) 3542-3173

E-mail
(15) 3542-3173

MunicípioBairro

capaobonito@cetesbnet.sp.gov.br

18.304-700

Endereço
Rua Denise, 131

CEP
CAPÃO BONITO

131
Número Complemento

Rubrica do Atendente

RECEBIMENTO

03/06/2020

CARIMBO DA CETESB

Assinatura do Responsável

Sua(s) Solicitação(ões) de Licença de Operação - MCE foi registrada com êxito nos Bancos de Dados da CETESB sob nº
91517726 e está BLOQUEADA . A análise da mesma somente terá início após seu desbloqueio, que ocorrerá mediante o
pagamento do preço da análise e a apresentação da documentação exigida.

DECLARAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Declaramos, sob as penas da lei, que todas as informações aqui contidas e todos
os documentos que acompanham a presente solicitação são a expressão da
verdade.
Declaramos também, que não haverá necessidade de intervenções em Áreas de
Preservação Permanente e/ou supressão de vegetação para a implantação da
atividade pretendida.

Página: 1544



Página: 1545



Página: 1546



Página: 1547



Página: 1548



A1

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

"/

!.

!.

D '

D

E

B '
B

E '

A

C 'C

F

F '

A '

2,35 ha

1,03 ha

7,13 ha

4,22 ha

7,74 ha

713200

713200

713500

713500

713800

713800

714100

714100

714400

714400

714700

714700

715000

715000

732
970

0

732
970

0

733
000

0

733
000

0

733
030

0

733
030

0

733
060

0

733
060

0

733
090

0

733
090

0

Ü
0 100 20050

m

X 713.712,862 X 714.580,661
Y 7.329.949,962 Y 7.329.805,890

Captação Lançamento
Coordenadas dos Pontos

LEGENDA
Limite da Área de Lavra - 27,93 ha
Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha
Área Diretamente Afetada (ADA) - 12,35 ha
Bacias de Decantação (Projetado)
Área de Preservação Permanente (APP) - 12,79 ha
Hidrografia - Classe de Uso 02
Tubulação bomba d'agua
Linha de Perfil
Calha de Escoamento

Dissipador de Energia (Projetado)
Dissipador de Energia

E Fluxo de Drenagem (Projetado)
Drenagem Projetada

"/ Bomba d'agua
!. Ponto Captação (Água Pluvial)
!. Ponto Lançamento (Água Pluvial)

Sítio Olho D'água (Matrícula - 17.594) - 108,9 ha
Reserva Legal Proposta - 22,47 ha
TCRA N.° 83.703/2018 - 0,11 ha

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:3.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO E DESENHISTA: ASSINATURA:

Engenheira de Minas
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

CNPJ: 45.599.032/0001-93 __________________________________________________________________

D:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\Complementação - IT 009-20\2. Revisão Final\P038.18.42 - Anexo VI - Layout do Projeto - Final - 03.06.20.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Junho/2020
Olga Regina Araújo Soares
CREA 5069705488 - SP

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Layout do Projeto sobre Imagem de Satélite Google Earth/Folhas IBGE SG-22-X-B-II-1

Estudo de Impacto Ambiental 28027230180631229
Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP
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LEGENDA
ADA - Área Diretamente Afetada - 12,35 ha
Sítio Olho D'água - 108,9 ha

Supressão de Vegetação Nativa
Vegetação Nativa em Estágio Inicial
Vegetação Nativa em Estágio Médio

Fragmento 01 Fragmento 02 Fragmento 03 Fragmento 04 Fragmento 05 Fragmento 06 Fragmento 07 Fragmento 08 Fragmento 09 Fragmento 10 Fragmento 11 Total
Inicial 0,48300 0,08195 0,06161 0,07918 0,06033 0,01038 0,05102 0,02347 0,85094
Médio 0,18586 0,23026 0,06047 4,76770 0,32264 0,34818 0,51502 0,04097 6,47110
Total 0,18586 0,23026 0,06047 5,25070 0,40459 0,40979 0,59419 0,06033 0,05135 0,05102 0,02347 7,32204

Supressão de vegetação nativa

F01

F02

F04

F03

F05

F06

F07

F08

F10

F11

F09

REQUERENTE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:
1:4.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO E DESENHISTA: ASSINATURA:

Biólogo
REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

CNPJ: 45.599.032/0001-93 __________________________________________________________________

D:\C009 - Mineração Longa Vida\4. Meio Ambiente\1. CETESB\2. Processos\013.0802017-20- EIA\Complementação - IT 009-20\2. Revisão Final\P038.18.42 - Anexo VII - Mapa de Supressão A2 - Final - 03.06.20.pdf

UTM / SIRGAS 2000 / 22S Junho/2020
Marlon Silva
CRBio 104.239/04-D

__________________________________________________________________

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda. - EPP

Caracterização da Vegetação a Ser Suprimida  ANM Sigmine/Folhas IBGE SG-22-X-B-II-1

Estudo de Impacto Ambiental 2018/02411

p/p
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230180631229

1. Responsável Técnico

OLGA REGINA ARAUJO SOARES
Título Profissional: Engenheira de Minas RNP:

Registro: 5069705488-SP
1412227623

Contratante: Mineração Longa Vida Ltda. CPF/CNPJ:49.541.550/0001-07
N°:Sitio Olho D'água

Complemento:
Cidade: Nova Campina UF:

Bairro: Bairro do Alegre
SP CEP: 18435-000

Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Produção técnica 

especializada
Caracterização do Meio 
Físico

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Relatório de Impacto 
Ambiental / RIMA 

1,00000 unidade

Produção técnica 
especializada

Estudo de Impacto 
Ambiental / EIA

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 06/04/2018
Valor: R$ 6.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição retificadora à 28027230180433846

Endereço: Rua WILSON PONTES N°:

Complemento: Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Cidade: Itapeva UF: SP CEP: 18405-170

Data de Início: 06/04/2018

Previsão de Término: 30/12/2019

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código:

Proprietário: Chiavini & Santos - Mineração e Meio Ambiente CPF/CNPJ: 17.728.648/0001-81

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se à elaboração do EIA/RIMA para a atividade de ampliação da jazida de filito, processo ANM 820.530/1984, para a empresa Mineração Longa Vida LTDA., em
Nova Campina/SP. Estendendo-se ainda para futuras complementações em nome do emitente.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:0,00 25/05/2018 0,00 28027230180631229 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Mineração Longa Vida Ltda. - CPF/CNPJ: 49.541.550/0001-07

OLGA REGINA ARAUJO SOARES - CPF: 073.266.936-76

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Impresso em: 25/05/2018 10:24:47

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos  

 

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Sede: Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – CEP 05459–900 – São Paulo – SP– Tel.: (0xx11) 3133– 3000,  
Fax: (0xx11) 3133 – 3402 – Telex.: 1183053 - C.N.P.J. n.° 43.776.491/0001–70 – Insc. Est. n.° 109.091.375–118 –  Insc. Munic. n.° 8.030.313-7  -   Site.: www.cetesb.sp.gov.br 

 
156/20/IE 
 
 
São Paulo, 13 de julho de 2020 
 
 
Ref.:  Processo IMPACTO nº 197/2017 (e-ambiente 050919/2019-88) 

Licenciamento ambiental prévio para ampliação de atividade de extração de filito no 
município de Nova Campina, sob responsabilidade da Mineração Longa Vida Ltda. 

 
 
Prezado Senhor, 

 

Em atenção ao relatório de informações complementares protocolado neste Departamento em 
05/06/2020, o qual encaminha o atendimento parcial da Informação Técnica n° 009/20/IEEM de 
03/03/2020, informamos que fica concedido o prazo adicional de 90 (noventa) dias, a contar do 
recebimento deste, para o atendimento integral da referida Informação Técnica, sob pena de 
arquivamento do processo. 

Informamos que os itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.3.6, 2.4.2, 2.4.3 e 2.5.2 
da Informação Técnica 009/20/IEEM ainda se encontram pendentes, devendo ser atendidos no 
prazo concedido. 

Quanto ao item 2.3.6, deverá ser apresentada a Matrícula nº 17.594 atualizada, com a averbação 
das parcelas doadas e vendidas para a Prefeitura de Nova Campina, e reapresentado o CAR nº 
35328270209450 com a área de Reserva Legal compatível com a da referida matrícula. 

Com relação ao item 2.4.2, cabe destacar que na página 220 do processo digital consta que há 
dois turnos para expedição e na página seguinte consta como um turno. Além disso, os números 
de viagens diárias constantes no Quadro 12 deverá ser revisto, considerando os dados da 
produção mensal, capacidade de transporte dos caminhões (25 t) e os dias de trabalho por mês 
(20).  

Em relação ao item 2.5.2, deverão ser mapeadas e caracterizadas todas as áreas de vegetação 
nativa e exótica a serem suprimidas para a ampliação do empreendimento, de modo compatível 
com a tabela apresentada em atendimento ao item 2.3.1 da Informação Técnica n° 009/20/IEEM. 

Por fim, ressaltamos que para o protocolo das complementações deverá ser observada a Decisão 
de Diretoria CETESB n° 247/2017/I de 28/08/2017, que dispõe sobre as instruções para 
protocolização dos documentos digitais dos processos de licenciamento com avaliação de 
impacto ambiental no Sistema Eletrônico e-ambiente. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Fernanda Amaral Dantas Sobral 
Gerente 
 
 
Ilustríssimo Senhor, 
Marcos Monteiro Iglesias 
Mineração Longa Vida Ltda. 
Sítio Olho D’Água, Bairro do Alegre 
CEP 18435-000           Nova Campina - SP 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRIAÇÃO DA TAREFA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: FABIO DEODATO
DATA: 05/10/2020

PRAZO: Não informado(a)
ENVIADO PARA: Chiavini & Santos Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda. - ME, Josué

Alves dos Santos, MARCOS MONTEIRO IGLESIAS, MINERAÇÃO LONGA VIDA
LTDA

UNIDADE(S) DE
ACOMPANHAMENTO:

(ITAP) SETOR DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

UNIDADES/USUÁRIOS: (IEEM) SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS,
AGROINDUSTRIAIS E MINERÁRIOS

DESCRIÇÃO: Prezado usuário,
Conforme contato realizado por e-mail em 05/10/2020, abrimos o presente
comunique-se para o protocolo das complementações em atendimento ao Ofício
156/20/IE.
Atenciosamente.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: FABIO DEODATO
DATA: 05/10/2020

PRAZO: Não informado(a)
ENVIADO PARA: Chiavini & Santos Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda. - ME, Josué

Alves dos Santos, MARCOS MONTEIRO IGLESIAS, MINERAÇÃO LONGA VIDA
LTDA

DESCRIÇÃO: Prezado usuário,
Conforme contato realizado por e-mail em 05/10/2020, abrimos o presente
comunique-se para o protocolo das complementações em atendimento ao Ofício
156/20/IE.
Atenciosamente.

DADOS DA CONFIRMAÇÃO DE LEITURA

USUÁRIO: JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
DATA: 05/10/2020 11:12

Página: 1556



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FINALIZAÇÃO DA TAREFA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Analisar resposta do Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
DATA: 09/10/2020

PRAZO: Não informado(a)
RESPONSÁVEIS: (IEEM) SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS,

AGROINDUSTRIAIS E MINERÁRIOS
DESCRIÇÃO: Atendimento ao Ofício n.° 156/20/IE.

DADOS DE FINALIZAÇÃO

USUÁRIO: FABIO DEODATO
DATA: 20/10/2020

DESCRIÇÃO: Documentos recebidos.
DOCUMENTOS PENDENTES:

INSERE NA PASTA NOME

Sim CETESB - Relatório Cump. OF 156_20_IE e Sol. Prazo - Final -
09.10.20.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo III - Licença de Operação n.° 70000706 -
16.09.20.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo V - Plano de Trabalho Hidrogeologia - Final -
05.10.20.pdf

Sim P038.18.42 - Anexo VI - Mapa de supressão A2 - Final - 17.09.20.pdf

Sim P038.18.42 - Relatório Cump. Of_156_20_IE - Final - 16.09.20.pdf

Sim P038.18.51 - Anexo I - Cópia PAE - 25.05.20.pdf

Sim P038.18.51 - Anexo II - ANM - Apres. Projeto Executivo -
27.07.2020.pdf

Sim P038.18.52 - Anexo IV - Termo de Anuência ANM 820.277_1982 -
09.10.2020.pdf
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RUA WILSON PONTES, n. 404, JARDIM BRASIL, ITAPEVA/SP, CEP: 18405-170. 

 

TELEFONE: (15) 3521 2699, E-MAIL: projetos@chiaviniesantos.com, SITE: www.chiaviniesantos.com 
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OFÍCIO CS0615-20/038.18.42/038.18.51/038.18.52/038.18.53/038.18.54/038.18.55/038.18.56 
 
À COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, AGROINDUSTRIAIS E 
MINERÁRIOS - IEEM 
 

REFERÊNCIA: Processo CETESB.050919/2019-88 – Ofício n.° 156/20/IE  
          “Relatório de Cumprimento das Exigências Técnicas “2.1.1”, “2.1.2”, “2.1.4”, 
“2.2.6”, “2.2.9”, “2.2.10”, “2.4.2”, “2.4.3”, “2.5.2””; Apresenta.  
          “Prazo – Item “2.2.8”; Solicita. 
                         “Avaliação do requerimento – Item 2.3.6”; Solicita. 
 
        

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.541.550/0001-07, com 

sede no Sítio Olho D’Água, Bairro do Alegre, CEP: 18.435-000, no município de Nova Campina/SP, vem 

respeitosamente pelo presente, apresentar o Relatório que contém o cumprimento das Exigências 

Técnicas do Ofício acima referenciado, solicitar o prazo de 90 dias para juntar a complementação do 

item “2.2.8” conforme o plano de trabalho anexado ao relatório, e avaliação da justificativa para o item 

“2.3.6” para esta exigência ser inclusa como condicionante da futura Licença Prévia.  

 

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários através de nossa equipe técnica. 

 

 

Nova Campina/SP, 09 de outubro de 2020. 

 

 
 
 

_______________________________________________ 
MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA.  
CNPJ/MF n.º 49.541.550/0001-07 

p/p Josué Alves dos Santos 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO 

DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO n.º 156/20/IE 

INFORMAÇÃO TÉCNICA n.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova Campina/SP, Setembro/2020 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO N.° 156/20/IE E INF. TÉC. N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

ÍNDICE 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................... 4 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO N.° 156/20/IE E INF. TÉC. N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

Anexo I – Cópia do Plano de Aproveitamento Econômico – PAE do processo ANM n.° 820.530/1984 

Anexo II – Projeto Executivo do processo ANM n.° 820.530/1984 

Anexo III – Licença de Operação n.° 70000706 

Anexo IV – Termo de Anuência para o Processo Minerário n.° 820.277/1982 

Anexo V – Plano de Trabalho para Levantamento de Dados Hidrogeológicos 

Anexo VI – Mapa de Supressão de Vegetação  
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO N.° 156/20/IE E INF. TÉC. N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste em um relatório de cumprimento às exigências técnicas 

formalizadas por meio da Ofício n.º 156/20/IE e Informação Técnica n.° 009/20/IEEM, de solicitação de 

complementações necessárias ao conteúdo do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, o 

qual subsidia o pedido de Licença Ambiental Prévia – LP, para ampliação da atividade de extração de 

filito e a implantação de Depósito Controlado de Estéril - DCE em uma área de 52,1 ha, processo 

CETESB.050919/2019-88. 

A área de interesse está localizada no Sítio Olho D’Água, Bairro do Alegre, Nova Campina - SP. 

A Informação Técnica n.º 009/20/IEEM teve como objetivo a solicitação de informações 

complementares para dar continuidade a análise do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA, que foi protocolado na CETESB em 12/07/2019 para obtenção de LP. E o Ofício n.° 

156/20/IE teve como objetivo avaliar o atendimento parcial da IT n.° 009/20/IEEM, que foi protocolizado 

na CETESB em 04/06/2020. 

São aqui descritas e itemizadas todas as exigências técnicas formalizadas no Ofício n.° 156/20/IE 

e Informação Técnica referenciados, relatados os respectivos cumprimentos e justificativas. 

Por fim, a MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA., visa através deste relatório demonstrar o 

atendimento às exigências técnicas elencadas no Ofício e Informação Técnica, para continuidade no 

processo de análise do EIA/RIMA, colocando-se desde já a disposição para eventuais esclarecimentos. 
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2 DESCRIÇÃO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E RESPECTIVO ATENDIMENTO PARCIAL  

A seguir encontram-se itemizadas todas as exigências técnicas formalizadas na Informação 

Técnica n.º 009/20/IEEM e Ofício n.° 156/20/IE. 

2.1 Exigências Técnicas 

2.1.1 Documentação 

Item “2.1.1” – Apresentar cópia do Plano de Aproveitamento Econômico aprovado pela 

ANM, de modo compatível com o objeto do presente licenciamento ambiental, contemplando 

área final de lavra de 52,10 ha, reserva lavrável de 11.628.063,41 m³, cota inicial de 870 m, cota do 

pit final de 800 m, profundidade de até 70 m e vida útil de 82 anos; 

A cópia do Plano de Aproveitamento Econômico aprovado pela Agência Nacional de Mineração 

apresentado em 21 de dezembro de 1999 no ato do requerimento de Lavra, bem como a cópia do 

Projeto Executivo da Planta de Configuração Final de Lavra protocolizado em 27/07/2020, estão 

disponíveis, respectivamente, no Anexo I e Anexo II deste relatório. 

O Projeto Executivo da área de lavra foi elaborado conforme preconiza o item 1 da Instrução 

Normativa n° 01/2017 da Portaria de n° 70.507 de 23 de junho de 2017, este estabelece que quando a 

alteração no aproveitamento mineral, para a mesma substância e na área autorizada pela portaria de 

lavra, não acarretarem em mudanças no método de lavra e/ou beneficiamento e a escala e as 

capacidades instaladas de produção permanecerem as mesmas prevista no PAE, o titular deve 

comunicar ao ANM – Agência Nacional de Mineração essas alterações e formaliza-las, através de 

Projeto Executivo.  

 

Item “2.1.2” – Apresentar licença ambiental de operação vigente para as áreas já 

decapeadas e/ou mineradas, na extensão total de 8,23 ha denominadas módulos I, II e III; 
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A Licença de Operação n.° 70000706 das áreas de lavra denominadas módulos I, II e III, emitida 

pela Agência de Capão Bonito da CETESB em 31 de agosto de 2020, com validade até 31 de maio de 

2025, está disponível no Anexo III deste relatório.  

 

Item “2.1.4” – Apresentar anuência ou cessão de direitos dos titulares das Poligonais ANM 

820.114/2015 e 820.277/1982, em cujas áreas propõe-se a ampliação do Depósito Controlado de 

Estéril pela Mineração Longa Vida Ltda.; 

A respeito da poligonal ANM n.° 820.114/2015 já foi justificado no relatório de cumprimento 

parcial da Informação Técnica n.° 009/20/IEEM, apresentado em 04/06/2020. Uma parcela de área 

deste processo, onde projeta-se a ampliação do Depósito Controlado de Estéril - DCE, encontra-se em 

disponibilidade, descaracterizando a necessidade de anuência ou cessão dos direitos minerários para o 

local. Isto é devido a uma redução da poligonal citada, sendo que em 16/12/2019 a área descartada foi 

liberada para edital por meio do processo ANM n.° 303.118/2018, a qual está em fase de 

disponibilidade.  

O termo de anuência do titular da poligonal ANM n.° 820.277/1982, Plácido’s Transportes 

Rodoviário Ltda., autorizando a ampliação do Depósito Controlado de Estéril em uma área de 0,29 ha 

que incide no processo minerário citado, encontra-se no Anexo IV deste relatório.  

 

2.1.2 Meio Físico e Caracterização 
 

Item “2.2.6.” – Apresentar proposta de uso futuro para a extensão total da poligonal após a 

exaustão da jazida e fechamento da mina, contemplando a estimativa das áreas minerada, de 

depósito de estéril e de apoio; 

Após a exaustão da jazida e fechamento da mina serão realizados os procedimentos descritos no 

capítulo de Aptidão de Intenção de Uso Futuro, item 15.10, do EIA, para desmobilização dos 

equipamentos, das estruturas de apoio, estabilização dos taludes da área de lavra e do depósito de 

estéril e revegetação. É previsto no projeto a recuperação da área concomitantemente à execução da 
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de lavra, de modo a garantir a estabilidade no local. No mesmo capítulo, é descrito que no final da vida 

útil da mina a área poderá ser utilizada para outra atividade econômica, pois será constituída por 

grandes pátios alongados, com praças bastante planas e com drenagem lateral.  

No projeto de recuperação da área, é prevista a cobertura de solo orgânico, oriundo do 

decapeamento corrigido e adubado, nas áreas destinadas para manobra de equipamento, sistema de 

drenagem e depósito controlado de estéril. Esta ação irá proporcionar um local propício para plantios de 

gramíneas/herbáceas que contribuirão para a estabilização dessas áreas.  

Diante do exposto, a proposta de uso futuro é a implantação de outra atividade econômica pelo 

empreendedor, que é a silvicultura com o plantio de eucalipto e pinus. A silvicultura torna-se viável 

devido a facilidade de desenvolvimento das espécies citadas, sendo pouco exigentes quanto ao solo, 

até mesmo em locais rochosos. Diante desse cenário serão utilizados cultivares adequados ao local, 

baseado em futuras pesquisas.  

Levando-se em conta o contexto econômico, a atividade silvicultural tem grande destaque no 

Município de Nova Campina, contribuindo com a geração de emprego e renda na região. 

A proposta de uso futuro para a jazida poderá ser revisada e alterada no decorrer dos anos 

projetados para o empreendimento, levando em consideração o interesse dos empreendedores e as 

possíveis mudanças de contexto econômico local.  

 

Item “2.2.8” – Informar o nível máximo da água subterrânea na área do empreendimento e 

se está previsto o afloramento do aquífero no fundo da cava em sua configuração final. Em caso 

positivo, apresentar proposta de Programa de Monitoramento do Fluxo e da Qualidade de Águas 

Subterrâneas;  

Para o atendimento desta exigência será necessária uma complementação de dados 

hidrogeológicos de poços na região do empreendimento. Deste modo é apresentado, no anexo V deste 

relatório, um plano de trabalho para os levantamentos e solicita-se, respeitosamente, a prorrogação de 

prazo de 90 dias para a apresentação de um relatório conclusivo. 
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Item “2.2.9” – Apresentar Programa de Gestão e Monitoramento de Processos Erosivos, 

assim como o de Estabilidade Geotécnica de Taludes, em especial do depósito de estéril; 

A atividade central da mineração se dá no meio físico, e a redução dos impactos das atividades 

nesse meio se dará pelo controle operacional aliado às estruturas implantadas. O meio físico é afetado 

diretamente pelas ações do empreendimento que tem forte atuação nos componentes ambientais: 

águas superficiais, no substrato rochoso/relevo, na paisagem, na qualidade do ar, no uso do solo. As 

ações executadas no empreendimento que desenvolvem esses processos são a remoção da cobertura 

vegetal, remoção do solo orgânico, perfuração e desmonte de rocha, decapeamento da mina, lavra de 

minério, disposição de estéril, britagem e estocagem de minério. Como ações a serem desenvolvidas 

no Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento tem-se o 

controle da estabilidade dos taludes, o controle de erosão, o controle da fissuração interna do maciço 

remanescente e da otimização do plano de fogo para reduzir a área de influência das vibrações. A 

metodologia a ser aplicada será composta de inspeção visual nos locais, levantamento da topografia 

regular da mina e do depósito de estéril, do monitoramento das vibrações com sismografia, da adoção 

de projetos adequados de drenagem, da construção de bacias de decantação, da recuperação de áreas 

já mineradas, da manutenção periódica dos acessos e atendimento aos parâmetros técnicos do projeto 

de lavra.  

O programa de Gestão e Monitoramento de Processos Erosivos e de Estabilidade de Taludes, a 

ser desenvolvido durante a vida útil do empreendimento, deverá enfocar as condições ambientais dos 

terrenos expostos, que sofreram alterações no relevo e no sistema natural de drenagem, por meio das 

atividades de desenvolvimento da mina. Essas ações, associadas à retirada da vegetação protetora, à 

movimentação de solos e rochas, à extensão e características morfológicas e geológicas das áreas 

impactadas, resultam em alterações nos processos do meio físico, principalmente em locais sensíveis, 

processos estes que podem se manifestar em erosões laminares e lineares intensas, assim como em 

instabilização de encostas e maciços. 
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No contexto da execução das atividades operacionais do empreendimento, o controle dos 

processos erosivos é fundamental para evitar focos de degradação e requer a adoção de cuidados 

operacionais, que procurem evitar ao máximo a sua ocorrência, particularmente, em situações que 

envolvam: 

• Obras de Terraplenagem para construção de acessos; 

• Obras de Drenagem; 

• Movimentação de Equipamentos Pesados; 

• Execução de Corte (extração) e Aterros (disposição de estéril); e 

• Execução de Desmatamento e decapeamento das frentes de operação. 

O Programa tem por objetivo elencar as ações operacionais preventivas e corretivas destinadas a 

promover o controle dos processos erosivos provenientes das atividades mineiras e evitar problemas de 

instabilização de encostas e maciços, enfocando, principalmente próximo a áreas de operação e 

próximas a comunidade instalada ao redor do empreendimento. As áreas de extração de FILITO e de 

destinação do estéril, os acessos que interligam as estruturas do empreendimento, dentre outras, que 

pela inexistência de um manejo adequado e/ou do subdimensionamento da drenagem, podem acarretar 

riscos à integridade das estruturas do empreendimento mineiro.  

As ações operacionais visam a promover a recomposição do equilíbrio em áreas porventura 

desestabilizadas e com processos erosivos desencadeados, como também evitar a instalação desses 

processos, contribuindo para a redução do carreamento do solo e consequentemente do assoreamento 

da rede de drenagem, bem como promover a estabilidade dos maciços e encostas. 

Tais ações se traduzem na implementação de medidas e dispositivos, associado a um conjunto 

de condicionantes a serem observados no processo construtivo, que possibilitam reduzir as situações 

específicas de risco de ocorrência de processos erosivos laminares, lineares e de processos ativos pré-

existentes, assim como de estabilizações, que possam vir a comprometer o corpo estrutural, bem como 

atingir áreas limítrofes.  
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A Mineração Longa Vida Ltda. irá elaborar procedimentos internos com o objetivo de disciplinar as 

atividades de manutenção das áreas de lavra, de disposição de estéril e dos acessos. Integralizando os 

colaboradores quanto essa e outras atividades relacionadas ao empreendimento destaca-se a 

implantação do Programa de Treinamento Ambiental, onde serão realizados treinamentos abordando 

esse e outros aspectos da operação. Como principais diretrizes neste eixo, serão adotadas: 

• Adoção dos parâmetros operacionais previstos no projeto de lavra; 

• Implantação de leiras nas cristas dos taludes e nas bordas dos acessos. Com a função de 

proteger os funcionários contra acidentes e de evitar a erosão das cristas e taludes; 

• Recuperação e manutenção dos acessos. Com a função de manter os acessos em boas 

condições de trafegabilidade e de diminuir os processos erosivos; 

• Melhorias e/ou ampliação das estruturas de drenagem existente, em harmonia com o 

desenvolvimento da lavra; 

• Recuperação da cobertura vegetal para a proteção das superfícies expostas à ação das águas 

pluviais, a regularização e redução do escoamento superficial e o aumento do tempo de 

absorção da água pelo subsolo, contribuindo no controle dos processos erosivos e de 

instabilização e evitando o carreamento de sedimento às linhas de drenagem. 

Cumpre observar que as finalidades dos elementos acima destacados, mutuamente se integram 

e/ou contribuem, em termos práticos, para o alcance dos objetivos do Programa, na medida em que: 

A Mineração Longa Vida Ltda. irá elaborar procedimento interno com o objetivo de disciplinar a 

atividade de limpeza das bacias de decantação e treinar os funcionários envolvidos nessa atividade. 

Esse procedimento conterá informações sobre como retirar o material decantado e sua disposição no 

depósito de estéril. 

O emprego de dispositivos de drenagem provisórios ou definitivos, resistindo devidamente a 

volumes/velocidades de escoamento elevados e canalizando as águas superficiais, desde os pontos de 

captação até a drenagem natural, constituem-se em elementos preventivos no sentido de proteger as 
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áreas objeto de recuperação ambiental dos fluxos mais concentrados, levando à proteção do meio 

ambiente.  

O revestimento vegetal, executado sobre o solo devidamente reconformado, oferece a proteção e 

controle de caráter extensivo contra os processos erosivos, favorecendo o encaminhamento das águas 

até os locais de captação dos dispositivos de drenagem. 

A identificação dos elementos caracterizadores da região, em termos de componentes climáticos, 

de relevo, dos solos e da vegetação, os quais por suas particularidades podem se constituir nas causas 

geradoras mais frequentes de ocorrências de processos erosivos, são pertinentes as seguintes 

considerações:  

• Chuva – A precipitação pluviométrica, importante indicador do quadro climático, atua na 

aceleração maior ou menor da erosão, dependendo da sua distribuição mais ou menos regular, 

no tempo e no espaço, e sua intensidade. Chuvas torrenciais ou pancadas de chuvas intensas, 

constituem a forma mais agressiva de impacto da água no solo. Durante estes eventos, a 

aceleração da erosão é máxima, acirrando processos ativos de ravinamento e voçorocamento 

de maneira extremamente rápida, criando, muitas vezes, situações emergenciais.  

• Relevo – As características do relevo refletem-se na intensificação de processos erosivos. 

Maiores velocidades de erosão podem ser esperadas em relevos acidentados, como morros, do 

que em relevos suaves, como colinas amplas, pois declividades mais acentuadas favorecem a 

concentração e maiores velocidades de escoamento das águas superficiais, aumentando sua 

capacidade erosiva. Associativamente, os serviços de terraplenagem nesses terrenos, com 

retirada ou acúmulo de materiais, modificando as condições topográficas, a geometria e o 

estado de tensões originais, seja pelo alívio de cargas ou carregamento, podem dar origem a 

processos do meio físico ao desestruturar solos e expor seus horizontes mais sensíveis, 

levando à erosão laminar mais intensa, sulcos, ravinas e inclusive, voçorocas. Em terrenos 

inclinados, a modificação da geometria e da resistência mecânica do solo e da rocha 

potencializam a formação de processos de escorregamento ou quedas de blocos, enquanto 
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que, em terrenos sujeitos a rastejos, o processo pode ser intensificado, particularmente em 

corpos de tálus. 

• Solo – A natureza dos solos constitui um dos principais fatores indicativos da suscetibilidade dos 

terrenos à erosão. Quando resultantes de processos pretéritos de erosão, transporte, deposição 

e sedimentação em encostas, formam os tálus ou colúvios, constituídos por composição e 

granulometria bastante heterogênea e a presença de materiais originários de matrizes argilosas 

e arenosas. Esses terrenos são altamente instáveis quando processadas alterações em sua 

geometria (cortes e aterros) e em seu sistema de infiltração e percolação de água. Quanto mais 

arenosa a textura do solo, menor o grau de coesão de suas partículas se maior o potencial de 

instalação e desenvolvimento de processos erosivos, comparativamente aos solos argilosos. 

Esses processos apresentam-se fundamentalmente associados a deficiências do sistema de 

drenagem e da proteção vegetal.  

• Vegetação – A cobertura vegetal exerce importante papel na estabilidade do solo, na medida em 

que amortece o impacto da chuva, regulariza e reduz o escoamento superficial, a remoção e o 

transporte de partículas de solo e favorece a absorção da água pelo subsolo. As culturas 

agrícolas e pastagens oferecem relativa proteção superficial ao solo, embora, em áreas 

declivosas, essa proteção seja mais efetiva quando há sistemas radiculares profundos. O 

manejo inadequado do solo e também as deficiências na drenagem de áreas agrícolas são 

causas frequentes da instalação de processos erosivos. 

Considerando os elementos caracterizadores da região, que atuam diretamente no processo de 

instabilização dos taludes e na geração de processos erosivos, à Mineração Longa Vida Ltda. conta 

com um projeto executivo para a configuração final da lavra, este que prevê parâmetros geotécnicos 

diferentes para taludes em rocha e/ou em solo, bem como a recuperação das frentes com solos 

exposto. Sabe-se que ao longo da vida útil do empreendimento as conformações das frentes de lavra 

vivem em constantes mudança, portanto a atividade deverá ser conduzida por profissional qualificado, 

este que fará inspeções rotineiras nas frentes de lavra, com o intuito de identificar processos erosivos 

ocasionados pela exposição do solo e agravados pelas precipitações.  
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Para a gestão dos processos de erosão no empreendimento, deverá ser elaborada uma planta 

com os pontos de ocorrência de processos de erosão, bem como a identificação das porções propicias 

ao desencadeamento deste processo, esta, que deverá passar por constantes atualizações, devido a 

surgência de novos pontos de erodibilidade nas áreas diretamente afetadas pela atividade de lavra. A 

planta auxiliará na gestão dos processos e na definição de ações estratégicas para tomada de medidas 

corretivas e/ou preventivas. 

O monitoramento será constante por meio da inspeção visual das áreas do empreendimento e 

semestralmente por meio de levantamento topográfico, este que propiciará a identificação de possíveis 

movimentações das superfícies, por meio da sobreposição de superfícies.  

O monitoramento da estabilidade dos taludes deve ser diário, porém o empreendimento contará 

com a implantação de piezômetros, estes que serão instalados tanto na cava, quando do deposito de 

estéril, a leitura destes será realizada mensalmente, entretanto, estas que deverão ser intensificadas 

nos períodos chuvosos. As atualizações topográficas da mina também servirão para o monitoramento, 

uma vez que ao realizar a sobreposição de superfícies identificasse os possíveis deslocamentos. 

Os procedimentos técnicos adotados pelo empreendimento serão capazes de identificar os 

movimentos dos estratos, monitorar as bancadas e taludes da mina, verificar o impacto sobre a 

estabilidade de áreas lavradas e verificar a presença de fatores condicionantes de instabilidade dos 

taludes, em especial, água, gases, rochas alteradas, falhas e fraturas. 

As situações potenciais de instabilidade nos taludes identificadas durante a rotina de 

monitoramento, através de avaliações que levem em consideração as condições geotécnicas e 

geomecânicas do local, deverão ser mapeadas, o local interditado e as atividades devem ser 

imediatamente paralisadas, com afastamento dos trabalhadores da área de risco. A retomada das 

atividades operacionais somente pode ocorrer após a adoção de medidas corretivas e liberação formal 

da área pela supervisão técnica responsável. 

São consideradas indicativas de situações de potencial instabilidade nos taludes as seguintes 

ocorrências: 
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• fraturas ou blocos desgarrados do corpo principal nas faces dos bancos da cava e abertura de 

trincas no topo do banco; 

• abertura de fraturas em rochas com eventual surgimento de água; 

• feições de subsidências superficiais; 

• estruturas em taludes negativos; 

• percolação de água através de planos de fratura ou quebras mecânicas e 

• ruídos anormais. 

O material de escoramento deve ser protegido contra umidade, apodrecimento, corrosão, além de 

outros tipos de deterioração, em função de sua vida útil. 

Antes do início dos serviços, após detonações e depois de fortes ou prolongadas chuvas, o 

pessoal da supervisão deve obrigatoriamente inspecionar as frentes de trabalho, de forma a prevenir 

riscos de deslizamento ou queda de blocos. 

Os parâmetros geométricos pré-definidos no projeto elaborado para o empreendimento devem 

ser seguidos, tais como altura de bancada, ângulo de face, largura de bermas e ângulo geral de 

taludes, uma vez que estes foram projetados de acordo com os melhores recursos de geologia, de 

engenharia, mecânica das rochas e mecânica dos solos. 

É obrigatória a estabilização ou remoção de material com risco de queda das cristas das 

bancadas. 

 

Item “2.2.10.” – Apresentar Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais contemplando, além dos pontos atuais de monitoramento existentes ou 

considerados, outros complementares que venham a ser necessários durante a implantação e 

operação do empreendimento, e os resultados obtidos reportados em relatórios anuais com 

respectivos laudos analíticos; 
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A área de interesse está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

UGRHI 14 – Alto Paranapanema, na micro-bacia do Córrego Alegre. O corpo d´água existente no 

empreendimento é formador do rio Taquari-Mirim, sendo um afluente deste corpo hídrico. Conforme 

informações da CETESB (2005), as águas superficiais existentes na UGRHI 14 são destinadas ao 

abastecimento público, captação industrial, lançamento de efluentes líquidos industriais e irrigações de 

plantações.  

No o empreendimento em questão, os recursos hídricos são utilizados para fins de consumo 

industrial, hidrossanitário, lavagem de veículos e umectação de vias, e continuarão sendo usados para 

os mesmos objetivos durante a implantação do projeto de ampliação. Tendo em vista a vazão diária, 

em conformidade com o disposto nas Portarias DAEE n.° 1.630 e n.° 1.631, é declarada a dispensa de 

outorga para o poço localizado nas coordenadas geográficas: Latitude 24°07’27.611” S / Longitude 

48°53’24.737” O, através do Processo DAEE 9410693 Volume 01 com publicação no DOE em 

21/09/2017.  

Adicionalmente à essas informações, a presença de atividade minerária pode causar 

interferências nos recursos hídricos. Logo, se faz necessária a elaboração de um Programa de Gestão 

e Monitoramento das Águas Superficiais, que será apresentado a seguir. 

Programa de Gestão e Monitoramento das Águas Superficiais 

Atualmente o empreendimento possui um sistema de drenagem de águas pluviais e bacias de 

decantação de sedimentos, mas com a implantação do projeto de ampliação será preciso a melhoria da 

infraestrutura existente para comportar o consequente aumento das atividades e evitar processos 

erosivos. As novas estruturas serão instaladas na área de lavra e no depósito de estéril. 

O sistema de drenagem projetado tem como uma das funções impedir o acesso das águas 

pluviais do entorno da cava para o seu interior, fazendo com que escoem lateralmente a cava, sendo 

retidas em bacias de contenção. Estas bacias tem como finalidade a diminuição da velocidade destas 

águas de modo a evitar processos erosivos.  
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O sistema de drenagem será composto por bacias de decantação, calhas de escoamento, 

tubulação e dissipadores de energia. É representado cartograficamente na figura 01. 

 

Figura 02 – Sistema de Drenagem projetado para a ampliação da área de lavra e depósito de estéril. Fonte: Google Earth / 

Chiavini & Santos (2019).  

As bermas do empreendimento apresentarão uma inclinação de 1% para o seu lado interior, 

obrigando as águas pluviais a não escoarem pelo talude, a cada 10 metros serão instaladas pequenas 

barragens na parte interna da berma para que as águas pluviais percam a velocidade, para 

contornarem a barragem colaborando com a queda da velocidade das águas. Ao final de cada berma 

será instalada uma bacia de decantação para acondicionar as águas pluviais e decantar os sedimentos. 

Nas rampas de acesso da mina serão instaladas canaletas dissipadoras de energia confeccionadas na 

própria rocha e revegetadas por gramíneas, para que as águas pluviais percam a velocidade. E, serão 

instaladas canaletas ao longo das mesmas, com o objetivo de direcionar o fluxo de água para as 
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canaletas dissipadoras. Estas canaletas serão precedidas por bacias de decantação. As águas não 

infiltradas pelo sistema serão coletadas em uma grande bacia de decantação, com instalação de 

filtragem natural confeccionado em rocha. 

Medidas Mitigadoras 

Como forma de mitigar os possíveis impactos causados sobre as águas superficiais 

decorrentes da atividade minerária, serão adotadas medidas para prevenir e controlar a qualidade das 

águas. 

Uma medida que será adotada é a manutenção periódica das bacias de decantação por 

limpeza mecânica, de modo a assegurar a eficiência na retenção de sólidos suspensos. As bacias 

passarão por processo de limpeza no mínimo 2 (duas) vezes ao ano, para que nos períodos mais 

chuvosos estejam limpas para o recebimento de material.  

Serão realizadas manutenções de máquinas e equipamentos em local impermeabilizado e 

coberto, fora do empreendimento, com o objetivo de evitar contaminação do solo e das águas 

superficiais e subterrâneas. 

Outra medida a ser adotada será a análise de água no córrego próximo ao empreendimento, 

afluente do Rio Taquari-Mirim, seguindo o que estabelece a Resolução CONAMA n.° 357 de 17 de 

março de 2005. Serão coletadas amostras dos 4 (quatro) pontos, os mesmos locais que foram 

analisados para o capítulo de Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, item 9.7.3, 

do EIA/RIMA. Os pontos selecionados para monitoramento são: 

P1 – ponto a montante do empreendimento; 

P2 – ponto do tanque escavado; 

P3 – ponto a montante do lançamento da água proveniente do tanque escavado e a jusante do 

empreendimento; 
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P4 – ponto a jusante do empreendimento e do desague da água proveniente do tanque 

escavado. 

As coordenadas dos pontos são relacionadas na Tabela 01 e estes são representados em 

mapa na Figura 02. 

Tabela 01 – Coordenadas dos pontos de coleta de água para análise laboratorial. Fonte: Chiavini & Santos (2019). 

Ponto Descrição
Coordenada UTM - N

(Datum Sirgas 2000 - Fuso 22S)

Coordenada UTM - E

(Datum Sirgas 2000 - Fuso 22S)

Ponto 01 Ponto a montante do empreendimento 7.330.446,14 714.434,49

Ponto 02 Ponto do tanque escavado 7.330.398,25 712.871,55

Ponto 03
Ponto a montante do lançamento da água proveniente do 

tanque escavado e a jusante do empreendimento 
7.329.897,30 714.557,22

Ponto 04
Ponto a jusante do empreendimento e do desague da 

água proveniente do ponto escavado
7.329.791,00 714.638,00
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Figura 02 – Mapa de pontos de coleta de água para análise laboratorial. Fonte: Google Earth / Chiavini & Santos (2019). 

A periodicidade do monitoramento será sazonal, ocorrerá duas vezes ao ano, no período de 

estação seca (julho) e na estação chuvosa (janeiro). O objetivo desta ação é acompanhar e controlar a 

qualidade da água e garantir que esteja nos parâmetros laboratoriais de potabilidade. 

Medidas Corretivas 

As medidas corretivas deverão ser executadas quando constatadas que as análises físico-

químicas estiverem fora dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA n.° 357 de 17 de março 

de 2005. Na ocasião, deverá ser apurado quais as causas do impacto e as medidas corretivas 

necessárias.  

 

2.1.3 Meio Biótico 
 

Item “2.3.6” – Esclarecer a diferença da área do imóvel entre a Matrícula n.° 17.594 com 

108,90 ha e o CAR n.° 35328270209450 com 93,3915 ha;  

Of. n.° 156/20/IE – “Quanto ao item 2.3.6, deverá ser apresentada a Matrícula n.° 17.594 

atualizada, com a averbação das parcelas doadas e vendidas para a Prefeitura de Nova Campina, 

e reapresentado o CAR n.° 35322870209450 com a área de Reserva Legal compatível com a da 

referida matrícula.” 

Esclarecemos que foram iniciados os trâmites de identificação de cada situação das parcelas 

vendidas/doadas. Trata-se de um processo antigo e a juntada de documentos requer envolvimento de 

órgãos diversos (Prefeitura Municipal, Cartório de Imóveis, etc.) acarretando na necessidade de um 

prazo maior para o devido atendimento. Partindo-se do princípio de que não há impedimentos 

fundiários de qualquer tipo, nas áreas envolvidas no licenciamento, sugere-se que esta exigência seja 

elencada como uma condicionante da Licença Ambiental Prévia. 
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2.1.4 Meio Socioeconômico 

Item “2.4.2” – Reapresentar o número de viagens diárias para o escoamento de produção, 

considerando o número de turnos para expedição do produto e a comercialização total de 

minério na situação atual e futura. Além disso, estimar o tráfego de veículos da mão de obra 

terceirizada; 

Of. n.° 156/20/IE – “Com relação ao item 2.4.2, cabe destacar que na página 220 do 

processo digital consta que há dois turnos para expedição e na página seguinte consta como 

um turno. Além disso, os números de viagens diárias constantes no Quadro 12 deverá ser 

revisto, considerando os dados de produção mensal, capacidade de transporte dos caminhões 

(25 t) e os dias de trabalho por mês (20). 

A Mineração Longa Vida Ltda. realiza expedições de minério em dois turnos, sendo o primeiro 

das 07:00h às 14:00h e o segundo das 14:00h às 22:00h, tomando-se os horários dos turnos, têm-se o 

computo de 15h diárias de expedição, considerando que no mês são trabalhados aproximadamente 20 

dias e que os caminhões utilizados para o transporte do bem mineral comporta 25 toneladas, somado 

ao fato de que estas condições não se alterará após a ampliação do empreendimento, obtém-se: 

• Atual Cenário – Expedição de 15.000 ton/mês 

Expedição média diária: 750 ton/dia. 

Número de viagens diárias: 30 caminhões/dia 

Viagens por hora: 2 viagens por hora. 

• Cenário Futuro – Expedição de 18.000 ton/mês (90% da produção prevista) 

Expedição média diária: 900 ton/dia. 

Número de viagens diárias: 36 caminhões/dia 

Viagens por hora: 2,4 viagens por hora. 

• Cenário Futuro – Expedição de 20.000 ton/mês (100% da produção prevista) 
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Expedição média diária: 1.000 ton/dia. 

Número de viagens diárias: 40 caminhões/dia 

Viagens por hora: 2,67 viagens por hora. 

Em análise dos resultados obtidos pela reapresentação dos dados, identifica-se que o aumento 

da expedição previsto para a ampliação do empreendimento, implicará no máximo em um acréscimo de 

10 viagens a mais por dia, representando um crescimento da circulação de caminhões inferior a uma 

viagem por hora. 

Não está previsto o acréscimo do tráfego de veículos da mão de obra terceirizada, este que 

atualmente ocorre de 3 a 5 vezes ao mês, em veículos de passeio.  

 

Item “2.4.3” – Apresentar o Movimento Diário de Veículo (MDV) nos principais trechos 

utilizados pelo empreendedor, como a Rodovia Luiz José Sguario e a Rua Salatiel David Muzel, e 

com base nesses dados avaliar o impacto do aumento de tráfego de veículos pesados; 

Para avaliar o fluxo de veículos das principais vias utilizadas pela Mineração Longa Vida Ltda., 

foram realizadas medições de Movimento Diário de Veículo (MDV) na Rodovia Luiz José Sguário e na 

Rua Salatiel David Muzel. Estas serão utilizadas no escoamento de produção de filito, como é descrito 

no EIA/RIMA apresentado. A medição ocorreu em um ponto de cada via, totalizando em dois, conforme 

é representado na Figura 03. 
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Figura 03 – Localização dos pontos para medição de MDV. Fonte: Chiavini & Santos (2020) 

e Google Earth (2020). 

A medições foram realizadas em dois dias úteis, 01/10/2020 (quinta-feira) e 02/10/2020 (sexta-

feira), nas duas vias para ambos sentidos existentes. A medição ocorreu em três períodos, matutino 
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(10:00 às 11:00), vespertino (14:00 às 15:00) e noturno (19:00 às 20:00). Os resultados das medições 

são apresentados nas tabelas 02 e 03. 

Tabela 02 – Movimento Diário de Veículos na Rodovia Luiz José Sguário. Fonte: Chiavini & Santos (01/10/2020 e 

02/10/2020). 

Motos Carros
Veículos 

Utilitários
Ônibus Caminhões Total

Nova Campina / 

Itapeva
1 3 0 0 2 6

Itapeva / Nova 

Campina
0 5 3 0 1 1

Nova Campina / 

Itapeva
2 4 1 0 3 10

Itapeva / Nova 

Campina
3 5 0 0 3 11

Nova Campina / 

Itapeva
1 5 1 0 4 11

Itapeva / Nova 

Campina
0 8 3 0 3 14

Nova Campina / 

Itapeva
0 14 6 0 15 35

Itapeva / Nova 

Campina
3 23 14 0 15 55

Nova Campina / 

Itapeva
2 13 8 0 10 33

Itapeva / Nova 

Campina
7 22 21 0 10 60

Nova Campina / 

Itapeva
4 19 5 1 6 35

Itapeva / Nova 

Campina
5 21 11 0 7 44

02/10/2020 14:00 - 15:00
Rodovia Luiz 

José Sguário

02/10/2020 19:00 - 20:00
Rodovia Luiz 

José Sguário

01/10/2020 19:00 - 20:00
Rodovia Luiz 

José Sguário

02/10/2020 10:00 - 11:00
Rodovia Luiz 

José Sguário

Data Via Sentido

MOVIMENTO DIÁRIO DE VEÍCULO - MDV 

(Número de Veículos)

Hora

Rodovia Luiz 

José Sguário
01/10/2020 10:00 - 11:00

01/10/2020 14:00 - 15:00
Rodovia Luiz 

José Sguário
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Tabela 03 – Movimento Diário de Veículos na Rua Salatiel David Muzel. Fonte: Chiavini & Santos (01/10/2020 e 

02/10/2020). 

Motos Carros
Veículos 

Utilitários
Ônibus Caminhões Total

Nova Campina / 

Itapeva
9 55 12 0 9 85

Itapeva / Nova 

Campina
10 48 21 1 4 84

Nova Campina / 

Itapeva
8 46 12 0 5 71

Itapeva / Nova 

Campina
10 38 6 2 3 59

Nova Campina / 

Itapeva
9 38 13 0 2 62

Itapeva / Nova 

Campina
18 52 11 1 3 85

Nova Campina / 

Itapeva
5 30 13 0 7 55

Itapeva / Nova 

Campina
12 68 16 0 13 109

Nova Campina / 

Itapeva
12 36 17 1 12 78

Itapeva / Nova 

Campina
13 51 23 1 10 98

Nova Campina / 

Itapeva
10 43 8 0 6 67

Itapeva / Nova 

Campina
22 65 7 2 6 102

02/10/2020 19:00 - 20:00
Rua Salatiel 

David Muzel

02/10/2020 10:00 - 11:00
Rua Salatiel 

David Muzel

02/10/2020 14:00 - 15:00
Rua Salatiel 

David Muzel

01/10/2020 14:00 - 15:00
Rua Salatiel 

David Muzel

01/10/2020 19:00 - 20:00
Rua Salatiel 

David Muzel

Data Hora Via Sentido

MOVIMENTO DIÁRIO DE VEÍCULO - MDV 

(Número de Veículos)

01/10/2020 10:00 - 11:00
Rua Salatiel 

David Muzel

 

Através dos dados apresentados nas tabelas 02 e 03 é possível afirmar que o tráfego na rodovia 

Luiz José Sguário é constituído por 9,75% de motos, 45,96% de carros, 18,96% de veículos utilitários, 

0,19% de ônibus e 25,14% de caminhões. O tráfego da rua Salatiel David Muzel é composto por 

14,44% de motos, 59,84% de carros, 16,66% de veículos utilitários, 0,84% de ônibus e 8,22% de 

caminhões.  

De acordo com a estimativa de produção para a ampliação da área de lavra e do depósito de 

estéril – DCE da Mineração Longa Vida Ltda. descrita no item 2.4.2, é previsto um incremento de 
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39,15% no tráfego de caminhões da rodovia Luiz José Sguário e de 28,45% na rua Salatiel David 

Muzel.  

2.1.5 Informações Cartográficas 
 

Item “2.5.2” – Apresentar imagem de satélite em escala adequada com a localização das 

áreas de vegetação a serem suprimidas, discriminando o tipo de vegetação; 

Of. n.° 156/20/IE – “Em relação ao item 2.5.2, deverão ser mapeadas e caracterizadas todas 

as áreas de vegetação nativa e exótica a serem suprimidas para a ampliação do 

empreendimento, de modo compatível com a tabela apresentada em atendimento ao item 2.3.1 

da Informação Técnica n.° 009/20/IEEM.” 

O mapa de vegetação a ser suprimida é reapresentado no Anexo VI deste relatório, nele foi 

adicionada a vegetação exótica a ser suprimida, que constava na tabela apresentada para o item 2.3.1 

da Informação Técnica n.° 009/20/IEEM como “Reflorestamento sem sub-bosque” com 3,78 ha de área.  

O mapeamento e caracterização das áreas de vegetação nativa e exótica a serem suprimidas 

foram descritos e apresentados no capítulo de Flora, correspondente ao item 10.3 do EIA.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A MINERADORA LONGA VIDA LTDA. considera o Gerenciamento Ambiental como parte do 

negócio da empresa, tendo inclusive criado uma coordenação geral corporativa para o desenvolvimento 

dessa atividade, objetivando enquadrar suas atividades aos padrões de sustentabilidades exigidos 

atualmente. Esse empreendimento conta com a assessoria técnica da empresa Chiavini & Santos 

Mineração e Meio Ambiente, uma empresa brasileira fundada com o propósito de atender à demanda 

de um mercado cada vez mais exigente nas aplicações da engenharia integrada ao meio ambiente. 

Realiza estudos e projetos propondo soluções técnicas, econômicas e socioambientais para os 

empreendimentos de seus clientes, com uma equipe técnica e parceiros profissionais qualificados, 

atuando em assessoria, consultoria, coordenação, elaboração de projetos e gerenciamento nas áreas 

de mineração e meio ambiente. Os dados da empresa são apresentados a seguir: 

 

 

 

As operações desenvolvidas pela empresa têm um importante papel para a manutenção dos 

padrões de qualidade da vida moderna, pois a indústria de construção civil prescinde dos seus 

produtos, além do fator de inclusão social de uma grande quantidade de famílias através de seus 

empregos diretos e indiretos, gerando receitas para a união em caráter municipal, estadual e federal. 

Para que de fato ocorra o desenvolvimento/crescimento, faz se necessário, paralelamente a defesa e a 

proteção do meio ambiente.  

Por fim, a MINERADORA LONGA VIDA LTDA. busca, através deste relatório, subsidiar a análise 

dos técnicos da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, quanto ao requerimento de 

licença prévia para ampliação de seu empreendimento. 
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Nova Campina/SP, 16 de setembro de 2020. 

 

Equipe Técnica: 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Josué Alves dos Santos 

CFT 2615154702 

___________________________________________ 

Olga Regina Araújo Soares 

Eng. De Minas 

CREA 5069705488 - SP 
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.
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itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu
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aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de
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-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-

Página: 1601



Ô57 \4

16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-

Página: 1602



Ô57 \4

16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como
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16.4.1 - Objetivo
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- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.
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segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
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- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.
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antorno.
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:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para
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aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no
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,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-

Página: 1611



Ô57 \4

16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-

Página: 1612



Ô57 \4

16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-

Página: 1613



Ô57 \4

16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora
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iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.
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Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.
- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegetação Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies
arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a
itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da
áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu
antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de
:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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16.4.1 - Objetivo

0 projeto de revegetação tem como objetivos principais:
- Harmonizar a paisagem transformada pela ação antrópica mineradora

,om seu entorno imediato, aproximando-a em alguns locais, o máximo possível de
iuas caracteristicas fitofisionômicas originais de mata tropical secundária.

- Minimizar os impactos negativos dos agentes responsáveis pela erosão
‘ consequente degradação da área. Implícita neste contexto configura-se também a
segurança contra acidentes ambientais e contra acidentes que possam a vir a ocorrer
;om pessoas desavisadas, estranhas ao empreendimento, e/ou animais que por
Centura adentrem a propriedade

- Preparar a área para uso futuro.
- Dar a importância da manutenção de amostras significativas, tanto de

lora, quanto de fauna locais.

- Preservar os leitos d'água, nascentes e drenagens naturais.

16.4.2 - Revegeta ção Proposta

A vegetação a ser instalada, compõe-se basicamente de espécies

arbóreas nativas características da região, com o intuito de restabelecer a

itofisionomia primitiva local, proporcionar abrigo, alimento e refúgio para nidificação da

áuna presente, evitar a formação de processos erosivos, harmonizar a área com seu

antorno.

As espécies foram selecionadas considerando-se representatividade,

jioneirismo, porte, floração significativa, disponibilidade de mudas em viveiros de

:erceiros ou de sementes para a produção de mudas em viveiro próprio

Algumas espécies exóticas à região foram também escolhidas para

inalidades específicas, em função de sua agressividade, seu crescimento rápido e

abundante e suas baixas exigências nutricionais quanto ao substrato Tais espécies

aroporcionam cobertura vegetal praticamente imediata aos locais onde o plantio de

aspécies arbóreas seria agronomicamente inviável, recuperando gradativamente no

substrato estéril os horizontes mais férteis, capazes de suportar o estabelecimento de

/egetação de maior porte.

Para melhor compreensão, se faz necessária a definição das diferentes

áreas incluídas no projeto de revegetação:

Campo Sujo : Algumas áreas dispersas ao redor dos limites do entorno

ia cava final atualmente recobertas com vegetação rasteira, caracterizada como

campo sujo, receberão mudas de árvores nativas da região em tempo mais habil

V

-
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Validação: 

 

01:____ 02:____ 

 

RUA WILSON PONTES, n. 404, JARDIM BRASIL, ITAPEVA/SP, CEP: 18405-170. 

 

TELEFONE: (15) 3521 2699, E-MAIL: projetos@chiaviniesantos.com, SITE: www.chiaviniesantos.com 
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OFÍCIO CS0258-20/199.18.25 
 
 

ILMO Sr. GERENTE REGIONAL DA ANM/SP 
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 
 

Ref.: Processo ANM n.º 820.530/1984 
Processo NUP.: 27202.820530/1984-94 
“Projeto Executivo”; Apresenta. 
 
 

A MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob 

o CNPJ/MF n.º 49.541.550/0001-07, com sede situada no Sítio Olho D’Água, s/n, Bairro do Alegre, 

CEP: 18.435-000, município de Nova Campina, vem, respeitosamente, através deste, apresentar 

Projeto Executivo, fundamentado no item 1 da Instrução Técnica n° 01 de 2017, da Portaria n° 70.507, 

de 23 de junho de 2017, de forma a alterar a Planta de Configuração Final da Lavra apresentada no 

Plano de Aproveitamento Econômico.  

 

A alteração da planta de configuração final de lavra é necessária ao melhor detalhamento 

dos parâmetros de lavra à serem adotados para a formação das bancadas de forma a conduzir as 

atividades de lavra ao melhor aproveitamento econômico do jazimento, uma vez que o projeto de lavra 

apresentado em 21 de dezembro de 1999, tratava-se de uma projeção conceitual, devido ao pouco 

conhecimento estrutural da jazida.  

 

A atual projeção foi elaborada obedecendo os limites da área autorizada pela portaria de 

lavra, não alterando o método de lavra e/ou beneficiamento do bem mineral FILITO, bem como a escala 

de produção prevista no Plano de Aproveitamento Econômico aprovado para o processo em referência. 

 

Termos em que, solicita juntada. 
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Validação: 

 

01:____ 02:____ 

 

RUA WILSON PONTES, n. 404, JARDIM BRASIL, ITAPEVA/SP, CEP: 18405-170. 

 

TELEFONE: (15) 3521 2699, E-MAIL: projetos@chiaviniesantos.com, SITE: www.chiaviniesantos.com 
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Itapeva/SP, 25 de maio de 2020. 

 

 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. - EPP 

 

 

 
___________________________________________________________ 

p/p: REGINALDO MARCELO SANTOS CHIAVINI 
CPF/MF: 336.287.998-56 
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PROJETO EXECUTIVO  

Processo ANM 820.530/1984 – Nova Campina/SP. 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itapeva, maio de 2020 
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PROJETO EXECUTIVO  

Processo ANM 820.530/1984  

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP. 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente documento objetiva apresentar a alteração da planta de configuração final da lavra, 

e os parâmetros geométricos adotados no projeto para extração do bem mineral FILITO, sob concessão 

da Mineração Longa Vida Ltda. Para a elaboração do projeto foram utilizadas as informações de 

reservas aprovadas no Relatório Final de Pesquisa aprovado em 27 de maio de 1998, bem como o 

método de lavra e a metodologia adotada para beneficiamento mineral, autorizado pela Portaria de 

Lavra de n° 206, outorgada em 24 de julho de 2000 para o processo ANM n° 820.530/1984.  

 

A alteração proposta possui viabilidade legal comprovada pelo item 1, da Instrução Técnica de 

n° 01/2017, da Portaria n° 70.507, de 23 de junho de 2017, que em sua narrativa original prevê que 

quando as alterações no aproveitamento mineral, para a mesma substância e na área autorizada pela 

portaria de lavra, não acarretarem em mudanças no método de lavra e/ou beneficiamento e a escala e 

as capacidades instaladas de produção permanecerem as mesmas prevista no PAE, o titular deve 

comunicar ao ANM essas alterações e formaliza-las, através de Projeto Executivo.  

 

Como o presente documento trata-se de um documento especial, o mesmo foi desenvolvido 

com uma metodologia bastante objetiva, informando somente as alterações que serão realizadas no 

aproveitamento mineral na mina da Mineração Longa Vida, a partir do segundo semestre de 2020. As 

demais informações aprovadas no PAE do empreendimento permanecem inalteradas.  
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PROJETO EXECUTIVO  

Processo ANM 820.530/1984  

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP. 

PROJETO EXECUTIVO 

 

O plano de lavra implantado pela MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. para seu 

empreendimento minerário visa o desenvolvimento das atividades produtivas de maneira compatível 

com a recuperação ambiental da área minerada. A lavra é a céu aberto, através do método de cava em 

bancadas. 

 

A elaboração do Planejamento de Lavra contemplou, necessariamente, as reservas 

consideradas no Relatório Final de Pesquisa e no Plano de Aproveitamento Econômico. O 

planejamento foi elaborado para atender a demanda de mercado otimizando a lavra do minério Filito. 

 

A área onde foi desenvolvido o projeto de lavra refere-se ao processo minerário ANM 

820.530/1984, cuja área delimitada por seu polígono irregular corresponde a 52,10 ha, localizado no 

município de Nova Campina/SP. 

 

O avanço da lavra se dará na direção Norte. Procurou-se evitar o avanço nas áreas onde 

ocorre grande espessura de capeamento. A sequência de lavra será descendente, removendo-se o 

capeamento para se promover a exposição da rocha. 

 

Para a elaboração da conformação da cava final adotou-se a cota base de 800 metros. A 

configuração da cava final será composta por 9 bancadas, ocupando cerca de 27,93 hectares e terá 

taludes finais de no máximo 15 metros de altura e 70 graus de inclinação, intercalados por bermas de 

no mínimo 5 metros de largura. A altura máxima alcançada pelos taludes da cava será de 80 metros, no 

setor Oeste da mina. A Tabela a seguir apresenta os parâmetros que serão adotados. 
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PROJETO EXECUTIVO  

Processo ANM 820.530/1984  

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP. 

Tabela 1: Parâmetros Geométricos da Mina – Configuração Final 

 
 Fonte: Chiavini & Santos. 

 

Para acomodar o volume total de estéril, mais de trezentos e cinquenta e um mil metros 

cúbicos (351.982,73m³) foi projetado um depósito controlado de estéril – DCE, em áreas atualmente 

destinada a silvicultura. O DCE projetado comporta 366.660,14 m³ de estéril, ou seja, acomodará mais 

de 100% do volume total do estéril gerado na lavra. 

 
A projeção apresentada assegura ao empreendimento o prosseguimento das atividades de 

lavra por no mínimo 87,14 anos. O Filito explotado é destinado ao uso industrial. 

 

Tabela 2: Reserva Lavrável de Filito 

 
Fonte: Chiavini & Santos 
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PROJETO EXECUTIVO  

Processo ANM 820.530/1984  

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP. 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A apresentação do presente Projeto Executivo atualiza a Planta de Configuração Final da 

Lavra apresentada no Plano de Aproveitamento Econômico, propiciando maior embasamento técnico 

para a continuidade das atividades de lavra e do licenciamento ambiental de ampliação que Mineração 

Longa Vida LTDA. – EPP está pleiteando para o seu empreendimento.   

 

Assim sendo, diante do acima exposto, formalizamos o presente projeto executivo nos autos 

do Processo ANM n° 820.530/1984, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que 

se fizerem necessários através de nossa equipe técnica.  

 

 
 

Itapeva/SP, 26 de maio de 2020. 

 

Equipe Técnica: 

 

 

 
_________________________ 
Eng. Ftal. Reginaldo Chiavini 
Diretor – Desenvolvimento 

CREA/SP 5062801582 

  
 

 
_________________________ 
Eng. Minas Olga R. A. Soares 
Técnico III – Desenvolvimento 

CREA/SP: 5069705488 
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PROJETO EXECUTIVO  

Processo ANM 820.530/1984  

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Planta de Configuração Final 
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Área de Extração (ha): 27,93

Substância Mineral : Filito

Reserva Mineral in situ (t): 20.930.514,14

Estéril (m³): 351.982,73

Método de lavra: Lavra em bancadas, em cava a céu aberto

Vida Útil da Jazida: 87,15

Depósito Controlado de Estéril (DCE)

  Área (ha):   4,05

Capacidade (m³):  366.660,14
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LEGENDA

Processo ANM n.º 820.530/1984 - 52,10 ha

Limite da Área de Lavra - 27,93 ha

Sítio Olho D'Água (Matrícula17.594) - 108,9 ha

Talude

Linha de Perfil

Depósito Controlado de Estéril (DCE) - 4,05 ha

Talude

Área de Preservação Permanente (APP) - 30 m

Curvas Mestras (Eq.: 25 m)

Curvas Secundárias (Eq.: 5 m)

Hidrografia Classe de Uso 02

Drenagem Projetada

E Fluxo de Drenagem (Projetado)

Calha de Escoamento

Dissipador de Energia (Projetado)

Fluxo da Água

Tubulação bomba d'agua

´ Cota

"/ Bomba d'agua

!. Ponto Captação (Água Pluvial)

!. Ponto Lançamento (Água Pluvial)

Usos e Ocupação do Solo

Edificações

Estradas

Área de Beneficiamento

Pátio de Estocagem de Minério

Solo Exposto

Área de Lavra

Uso do Proprietário

Clareira (Linhas de Transmissão)

Vegetação Exótica (Silvicultura) - 24,00 ha

Vegetação Nativa - 46,15 ha

Bacias

DESCRIÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO: FONTE:

PROJETO: ART:

LOCAL: BAIRRO / MUNICÍPIO: UF:

ESCALA: SISTEMA DE COORDENADAS: DATA:

1:4.000
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA:

Engenheira de Minas

REQUERENTE: ASSINATURA:

LOCAL DO ARQUIVO:

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

CNPJ: 49.541.550/0001-07 __________________________________________________________________

Z:\C009 - Mineração Longa Vida\3. Mineração\1. Processos Minerários\820.530-1984\2. Lavra\2. Projeto Executivo\2. Revisão Final: P199.18.25 - Proj. Executivo - Final - 26.05.20

UTM / SIRGAS 2000 / 22S julho / 2020

Olga Regina Araújo Soares

CREA 5069705488 - SP
__________________________________________________________________

Sítio Olho D'Água Bairro do Alegre / Nova Campina SP

Mineração Longa Vida Ltda - EPP

Planta de Configuração Final
Google Earth / Levantamento Drone / Topodata / 

Datamine

Projeto Executivo 28027230200842233
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PROJETO EXECUTIVO  

Processo ANM 820.530/1984  

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II.  ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230200842233

1. Responsável Técnico

OLGA REGINA ARAUJO SOARES
Título Profissional: Engenheira de Minas RNP:

Registro: 5069705488-SP

1412227623

Contratante: MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP CPF/CNPJ:49.541.550/0001-07

Área BAIRRO DO ALEGRE N°:

MINERAÇÃO LONGA VIDAComplemento:

Cidade: Nova Campina UF:

Bairro: BAIRRO DO ALEGRE

SP CEP: 18435-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto executivo Lavra Céu Aberto 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: CHIAVINI & SANTOS CONSULTORIA EM MINERAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE LTDA

Registro: 2153950-SP

Celebrado em: 06/07/2020
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Substituição retificadora à 28027230200831055

Endereço:  Rua ALDO RUSSO N°: 605

Complemento: C&S Bairro: JARDIM BRASIL

Cidade: Itapeva UF: SP CEP: 18405-205

Data de Início: 06/07/2020

Previsão de Término: 31/08/2020

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

Esta ART refere-se à elaboração do Projeto Executivo de Lavra para processo minerário de n° 820.530/1984 de titularidade da contratante.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:0,00 24/07/2020 0,00 28027230200842233 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 49.541.550/0001-07

OLGA REGINA ARAUJO SOARES - CPF: 073.266.936-76

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 24/07/2020 15:51:02
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

02
Processo N°

N° 

LICENÇA DE OPERAÇÃO
VALIDADE ATÉ : 31/05/2025

Versão: 01

Data: 31/08/2020

70/00430/18

70000706

Ampliação

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome CNPJ

Logradouro Cadastro na CETESB

Número Complemento Bairro CEP Município

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Atividade Principal

Descrição

Bacia Hidrográfica UGRHI

Corpo Receptor Classe

Área ( metro quadrado) 

Terreno Construída Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Área do módulo explorado(ha)

Horário de Funcionamento (h)
Início

às
Término

Número de Funcionários 
Administração Produção Data Número

A CETESB–Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes;
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e
não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela
legislação federal, estadual ou municipal;
A presente Licença de Operação refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos
relacionados em folha anexa;
Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente,
de modo a conservar sua eficiência;
No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da
fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da
Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de
1976, e suas alterações;
Alterações nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverão ser precedidas de Licença
Prévia e Licença de Instalação, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação a problemas de poluição
ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de
urgência;
A renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias,
contados da data da expiração de seu prazo de validade.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigências Técnicas Local:

ENTIDADE

Esta licença de número 70000706 foi certificada por assinatura digital, processo
eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por
chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da
CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA 49.541.550/0001-07

RUA SÍTIO OLHO D`ÁGUA 771-11-9

S/Nº 820.530/1984-DNPM BAIRRO DO ALEGRE 18435-000 NOVA CAMPINA

Filitos (antofilitos, leucofilitos, etc); extração de

42 - PARANAPANEMA ALTO 14 - ALTO PARANAPANEMA

1.089.030,30 6.100,00 8,23

07:00 17:00 6 12

Licença de Instalação

28/04/2020 70000130

91517726 Ar, Água, Solo,
Ruído, Outros 

CAPÃO BONITO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
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02
Processo N°

N° 

LICENÇA DE OPERAÇÃO
VALIDADE ATÉ : 31/05/2025

Versão: 01

Data: 31/08/2020

70/00430/18

70000706

Ampliação

ENTIDADE

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01.    Fica proibida a emissão de qualquer forma de substância, inclusive odorífera, na atmosfera, em
         quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento, de forma a não
         ocasionar inconvenientes ao bem-estar público, à segurança e uso e gozo da 
         propriedade;
         
02.    Manter medidas operacionais adequadas para o armazenamento do produto, evitando a emissão de material
         particulado em quantidades que possam causar inconvenientes ao bem-estar público e visando controlar o
         arraste de material particulado pela ação eólica e/ou hídrica;
         
03.    Os esgotos sanitários e efluentes com característica de esgoto doméstico, gerados no estabelecimento,
         deverão receber tratamento no próprio local, em sistema provido de fossa séptica, filtro anaeróbio de fluxo
         ascendente e sumidouro de acordo com as normas NBR 7.229 e NBR 13.969 da Associação Brasileira de Normas
         Técnicas-ABNT;
         
04.    Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos e águas servidas em via pública e/ou a sua simples
         disposição e/ou infiltração no solo;
         
05.    Manter em bom estado de conservação o sistema de drenagem de águas pluviais, na área de influência do
         empreendimento, disciplinando o escoamento destas águas, com a finalidade de evitar erosões e carreamento de
         finos para a coleção hídrica local;
         
06.    O carregamento e/ou descarregamento do produto do empreendimento, bem como o armazenamento destes,
         deverá ser precedida de todos os cuidados de forma a evitar a liberação dos mesmos ou de seus resíduos ao
         meio ambiente;
         
07.    Os resíduos gerados no estabelecimento deverão ser adequadamente acondicionados, armazenados e
         destinados, atendendo a legislação aplicável, em especial o Artigo 51 do Regulamento da Lei Estadual nº
         997/76, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.468/76 e 
         suas alterações;
         
08.    Os ruídos e vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a
         evitar incômodos ao bem-estar público;
         
09.    Manter no acesso de entrada à área do empreendimento, placa de identificação contendo no mínimo: Razão
         Social, dados da ANM (Agência Nacional de Mineração), número das Licenças Ambientais, nome e número de
         registro do responsável técnico;
         
10.    O empreendimento deverá efetuar a extração atendendo a "Norma Técnica CETESB D.012 - Mineração por
         escavação: procedimento";
         
11.    O pátio e as áreas de movimentação e tráfego de máquinas e veículos em geral, deverão ser pavimentadas
         ou umectadas permanentemente, de forma a impedir a emissão de material particulado fora dos limites do
         empreendimento;
         
12.    Fixar marco de concreto demarcando a área/módulo de lavra de 8,23ha licenciada nesta Licença de
         Operação;
         
13.    No prazo de 120 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento desta licença,
         apresentar comprovação da averbação em Cartório o Termo de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal -
         TRPRL nº 24.282/2020 e os documentos vinculados junto à Matrícula nº 34.937 do Cartório de Registro de
         Imóveis de Itapeva;
         
14.    A presente licença não autoriza a supressão de vegetação nativa nem a intervenção em Áreas de
         Preservação Permanente, definidas pela Lei Federal nº 12.651/12 e sua alteração, e nem o corte de árvores
         nativas isoladas. Caso seja necessário, dependerão de prévia Autorização da 
         CETESB.
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LICENÇA DE OPERAÇÃO
VALIDADE ATÉ : 31/05/2025

Versão: 01

Data: 31/08/2020

70/00430/18

70000706

Ampliação

ENTIDADE

OBSERVAÇÕES

01.    Para emissão da presente licença foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às
         legislações estaduais e federais pertinentes, não englobando os aspectos de segurança das instalações.
         
02.    A violação e/ou o não atendimento das exigências técnicas estabelecidas, a constatação de omissão ou
         falsas informações prestadas pelo usuário, poderá causar o CANCELAMENTO desta licença, ficando o
         empreendimento sujeito as sanções legais cabíveis.
         
03.    Esta Licença de Operação tem como origem a Licença Prévia nº 7000129 (Processo CETESB.072150/2018-00)
         e a Licença de Instalação nº 70000130 (Processo CETESB.087968/2019-82).
         
04.    São partes integrantes deste licenciamento os seguintes documentos: 
         - Portaria de Lavra nº 206 de 24/07/2000, Processo ANM nº 820.530/1984, substância filito;
         - Termo de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal - TRPRL nº 24.282/2020;
         - Autorização nº 24.921/2020, com validade até 28/04/2023.
         
05.    Integra esta Licença de Operação a Planta Planialtimétrica de Recuperação Ambiental e Situação Final
         dos Módulos de Lavra para Licença de Operação - LO (pág. 67 do Processo CETESB.040101/2020-80).
         
06.    A presente licença refere-se a uma área de lavra de 8,23ha, para extração de filito, com rebaixamento
         até a cota de 821m no Módulo I, 845m no Módulo II e 815m no Módulo III, áreas inseridas dentro da poligonal
         de 52,10ha - Processo DNPM nº 820.530/1984, com uma área de atividade ao ar livre de 6.100 m², para uma
         produção média de 180.000t/ano de filito, utilizando os seguintes equipamentos:
         Unidade: Jazida/produção
         - Pá mecânica carregad/pá carreg (Qtde: 2)  (1,80 m3)
         - Escavadeira hidráulica (Qtde: 2)  (1,30 m3)
         - Caminhão caçamba (Qtde: 4)  (14,00 t)
         - Trator de esteiras (Qtde: 1)  (173,00 cv)
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PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS HIDROGEOLÓGICOS 

SÍTIO OLHO D’ÁGUA 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 
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PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 
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PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

I –  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. - EPP 

CNPJ: 49.541.550/0001-07 

Endereço: Sítio Olho D’Água, s/n.°, bairro do Alegre, Nova Campina/SP  

 

II -  EQUIPE TÉCNICA 

Josué Alves dos Santos  

Formação Profissional: Técnico em Mineração  

N.º de Registro no Conselho de Classe: CFT-BR n.° 31184940851 

 

 

Michele Moraes Zanette 

Formação Profissional: Bióloga 

N.º de Registro no Conselho de Classe: CRBio 82420/01-D 

 

 

 

III - EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PLANO  

   

  

 

 
 

 

 

 

CHIAVINI & SANTOS CONSULTORIA EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME 
CNPJ/MF: 17.728.648/0001-81 IE: 372.094.403.118 

 

Rua Aldo Russo, 605 | Jardim Brasil | Itapeva | São Paulo | CEP: 18.105-205 | Fone (15) 3521 2699 

 

 

 

 

Página: 1682



  

 

 
 

 

 

 
 

 

Página 4 de 10 

PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

1.  INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Trabalho para o Levantamento de Dados Hidrogeológicos tem como 

propósito atender à exigência técnica n.° 2.2.8 da Informação Técnica n.° 009/20/IEEM e o Ofício n.° 

156/20/IE.  Os documentos referenciados são referentes à análise do material apresentado no Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, que subsidia o pedido de Licença Ambiental Prévia – LP, 

para ampliação da atividade de extração de filito e a implantação de Depósito Controlado de Estéril – 

DCE em uma área de 52,1 ha, processo CETESB.050919/2019-88.  

A exigência técnica em questão, 2.2.8, é descrita a seguir: 

“Informar o nível máximo da água subterrânea na área do empreendimento e se está previsto o 

afloramento do aquífero no fundo da cava em sua configuração final. Em caso positivo, apresentar 

proposta de Programa de Monitoramento de Fluxo e da Qualidade de Águas Subterrâneas.”  
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PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

2.  OBJETIVO 

Este plano de trabalho tem como objetivo propor o levantamento de dados hidrogeológicos em 

uma parcela da área de influência direta do empreendimento. O levantamento destes dados irá 

possibilitar a caracterização hidrogeológica da área, identificando o nível da água subterrânea.  

2.1.  Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste plano são: 

1. Mapeamento das nascentes no entorno do empreendimento; 

2. Levantamento de dados do nível de água de poços de monitoramento existentes; 

3. Confecção de mapa potenciométrico.  
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PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

3. METODOLOGIA 

O levantamento dos dados hidrogeológicos será realizado através do mapeamento de 

nascentes e medição de nível de água dos poços de monitoramento existentes no entorno do 

empreendimento, o trabalho de campo terá 2 dias de duração. Para os estudos citados, serão 

analisados os pontos representados na Figura 01.  

 

Figura 01 – Localização dos poços de monitoramento e nascente. Fonte: SIAGAS - CPRM (2020) e Google Earth (2020) 
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PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

Mapeamento de nascentes 

Para o mapeamento de nascentes será necessário um dia para execução de trabalho de 

campo, para identificação da nascente representada na figura 01 e reconhecimento das demais 

nascentes que forem encontradas na área do empreendimento. As coordenadas da nascente ilustrada 

anteriormente encontram-se na tabela 01. 

Tabela 01 – Localização de nascente. Fonte: Trabalhos prévios. 

Nascente
Coordenada UTM - N

(Datum Sirgas 2000 - Fuso 22S)

Coordenada UTM - E

(Datum Sirgas 2000 - Fuso 22S)

Nascente 7.329.334,00 713.946,00
 

O mapeamento consiste no levantamento das informações de localização da nascente, em 

coordenadas em SIRGAS 2000 – UTM ZONA 22S, e da elevação topográfica com precisão. A 

informação topográfica irá auxiliar na confecção do mapa potenciométrico, pois indica o nível da água e 

auxilia na delimitação da superfície potenciométrica da região estudada.   

 

Medição de nível d’água 

Para levantar os dados de nível de água de poços será preciso realizar medidas nos 6 poços 

de monitoramento indicados na figura 1 e listados na Tabela 02. O poço P2 é de propriedade da 

Mineração Longa Vida, outorgado pela portaria DAEE n.° 1.630, e os demais são oriundos de registros 

de localização do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica e CPRM – Serviço Geológico do 

Brasil. Cabe destacar que não foram encontradas informações hidrogeológicas disponíveis destes 

últimos poços citados, apenas da localização dos mesmos, fazendo-se necessária a medição e 

averiguação em campo. 
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PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

Tabela 02 – Poços de monitoramento existentes. Fonte: SIAGAS – CPRM (2020) e Mineração Longa Vida (2019). 

Poço de Monitoramento Cota (m)
Coordenada UTM - N

(Datum Sirgas 2000 - Fuso 22S)

Coordenada UTM - E

(Datum Sirgas 2000 - Fuso 22S)

P1 868 m 7.330.253,00 713.276,00

P2 764 m 7.330.390,00 714.410,00

P3TAQ 694 m 7.329.332,00 715.160,00

P4 692 m 7.330.218,00 715.509,00

P1 - Campina do Veado - 

Sabesp 934
900 m 7.332.030,70 713.217,92

P2 - Campina do Veado - 

Sabesp 1048
920 m 7.331.535,50 713.408,29

 

O equipamento indicado é o medidor elétrico (Piu) ilustrado nas figuras 2 e 3. Para garantir a 

interpretação e confiabilidade dos dados, até mesmo para estabelecer um histórico para futuros 

levantamentos, indica-se a execução de no mínimo 5 medidas em cada poço de monitoramento, 

registrando a identificação do poço, coordenadas, elevação e o valor indicado pelo aparelho. 

 

Figura 02 – Medidor elétrico de nível de água. 
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PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS 

HIDROGEOLÓGICOS 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Figura 03 – Medidor elétrico de nível de água. 

Após o levantamento, processamento e interpretação dos dados, será elaborado um mapa 

potenciométrico para analisar as características hidrogeológicas da área. Se a partir do estudo for 

constatado que poderá ocorrer afloramento de aquífero no fundo da cava em sua configuração final, 

será elaborado um Programa de Monitoramento de Fluxo e da Qualidade das Águas Subterrâneas. 

Os resultados obtidos neste estudo irão compor o cumprimento da exigência técnica 2.2.8 da 

Informação Técnica n.° 009/20/IEEM e Ofício n.° 156/20/IE 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano foi elaborado pelos técnicos, integrantes da empresa Chiavini & Santos Mineração e 

Meio Ambiente, uma empresa brasileira fundada com o propósito de atender a demanda de um mercado 

cada vez mais exigente nas aplicações da engenharia integrada ao meio ambiente. Realiza estudos e 

projetos propondo soluções técnicas, econômicas e socioambientais para os empreendimentos de seus 

clientes, com uma equipe técnica e parceiros profissionais qualificados atuando em assessoria, 

consultoria, coordenação, elaboração de projetos e gerenciamento nas áreas de mineração e meio 

ambiente. Os dados da empresa são apresentados a seguir: 

   

  

 

 
 

 

 

 

CHIAVINI & SANTOS CONSULTORIA EM MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA. - ME 
CNPJ/MF: 17.728.648/0001-81 IE: 372.094.403.118 

 

Rua Aldo Russo, 605 | Jardim Brasil | Itapeva | São Paulo | CEP: 18.105-205 | Fone (15) 3521 2699 

 

Colocando-se à disposição, através da equipe técnica identificada a seguir, para quaisquer 

esclarecimentos.   

Nova Campina/SP, 05 de outubro de 2020. 

 

 

_______________________________ 

Josué Alves dos Santos 

Técnico em Mineração 
CFT 2615154702 

 

 

 

_______________________________ 

Michele Moraes Zanette 

Bióloga 

 CRBio-SP n.º 82420/01-D  
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRIAÇÃO DA TAREFA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: FABIO DEODATO
DATA: 12/11/2020

PRAZO: Não informado(a)
ENVIADO PARA: Chiavini & Santos Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda. - ME, Josué

Alves dos Santos, MARCOS MONTEIRO IGLESIAS, MINERAÇÃO LONGA VIDA
LTDA

UNIDADE(S) DE
ACOMPANHAMENTO:

(ITAP) SETOR DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

UNIDADES/USUÁRIOS: (IEEM) SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS,
AGROINDUSTRIAIS E MINERÁRIOS

DESCRIÇÃO: Prezado usuário,
Em atenção ao relatório de informações complementares recebido neste
Departamento em 09/10/2020, o qual encaminha o atendimento parcial da
Informação Técnica n° 009/20/IEEM, informamos que a Decisão de Diretoria
CETESB nº 062/2020/P, de 29 de junho de 2020, deliberou sobre a suspensão
dos prazos administrativos no âmbito da CETESB a partir de 30/06/2020 por
tempo indeterminado.
Desse modo, informamos que no momento não será estabelecido prazo para
atendimento dos itens 2.2.8, 2.29, 2.3.6 e 2.4.3 da Informação Técnica n°
009/20/IEEM, os quais reiteramos que se encontram pendentes.
Por fim, informamos que para o protocolo das complementações deverá ser
observada a Decisão de Diretoria CETESB n° 247/2017/I de 28/08/2017, que
dispõe sobre as instruções para protocolização dos documentos digitais dos
processos de licenciamento com avaliação de impacto ambiental no Sistema
Eletrônico e-ambiente.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: FABIO DEODATO
DATA: 12/11/2020

PRAZO: Não informado(a)
ENVIADO PARA: Chiavini & Santos Consultoria em Mineração e Meio Ambiente Ltda. - ME, Josué

Alves dos Santos, MARCOS MONTEIRO IGLESIAS, MINERAÇÃO LONGA VIDA
LTDA

DESCRIÇÃO: Prezado usuário,
Em atenção ao relatório de informações complementares recebido neste
Departamento em 09/10/2020, o qual encaminha o atendimento parcial da
Informação Técnica n° 009/20/IEEM, informamos que a Decisão de Diretoria
CETESB nº 062/2020/P, de 29 de junho de 2020, deliberou sobre a suspensão
dos prazos administrativos no âmbito da CETESB a partir de 30/06/2020 por
tempo indeterminado.
Desse modo, informamos que no momento não será estabelecido prazo para
atendimento dos itens 2.2.8, 2.29, 2.3.6 e 2.4.3 da Informação Técnica n°
009/20/IEEM, os quais reiteramos que se encontram pendentes.
Por fim, informamos que para o protocolo das complementações deverá ser
observada a Decisão de Diretoria CETESB n° 247/2017/I de 28/08/2017, que
dispõe sobre as instruções para protocolização dos documentos digitais dos
processos de licenciamento com avaliação de impacto ambiental no Sistema
Eletrônico e-ambiente.

DADOS DA CONFIRMAÇÃO DE LEITURA

USUÁRIO: JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
DATA: 12/11/2020 16:31
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FINALIZAÇÃO DA TAREFA

NÚMERO DO PROCESSO: CETESB.050919/2019-88
TIPO DE TAREFA: Analisar resposta do Comunique-se

DADOS DE CRIAÇÃO

USUÁRIO: JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
DATA: 24/02/2021

PRAZO: Não informado(a)
RESPONSÁVEIS: (IEEM) SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS,

AGROINDUSTRIAIS E MINERÁRIOS
DESCRIÇÃO: Apresentação de ofício e relatório de atendimento do comunique-se.

DADOS DE FINALIZAÇÃO

USUÁRIO: FABIO DEODATO
DATA: 22/03/2021

DESCRIÇÃO: Documentos recebidos.
DOCUMENTOS PENDENTES:

INSERE NA PASTA NOME

Sim CETESB - Relatório Cump. Comunique-se - Final - 18.01.21.pdf

Sim P038.18.42 - Relatório Cump. Comunique-se - Final - 15.01.21.pdf
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OFÍCIO CS042-21/038.18.42 
 
À COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SETOR DE AVALIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, AGROINDUSTRIAIS E 
MINERÁRIOS - IEEM 
 

REFERÊNCIA: Processo CETESB.050919/2019-88 – Comunique-se e Ofício n.° 156/20/IE  
          “Relatório de Cumprimento das Exigências Técnicas “2.2.8”, “2.2.9”, “2.4.3”; 
Apresenta.  
                         “Avaliação do requerimento – Item 2.3.6”; Solicita. 
 
        

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.541.550/0001-07, com 

sede no Sítio Olho D’Água, Bairro do Alegre, CEP: 18.435-000, no município de Nova Campina/SP, vem 

respeitosamente pelo presente, apresentar o Relatório que contém o cumprimento das Exigências 

Técnicas do Ofício acima referenciado e avaliação da justificativa para o item “2.3.6” para este ser incluso 

como condicionante da futura Licença Prévia.  

 

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários através de nossa equipe técnica. 

 

 

Nova Campina/SP, 18 de janeiro de 2021. 

 

 
 
 

_______________________________________________ 
MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA.  
CNPJ/MF n.º 49.541.550/0001-07 

p/p Josué Alves dos Santos 
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MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova Campina/SP, Janeiro/2021 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO N.° 156/20/IE E INF. TÉC. N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste em um relatório de cumprimento às exigências técnicas 

formalizadas por meio da Ofício n.º 156/20/IE e Informação Técnica n.° 009/20/IEEM, de solicitação de 

complementações necessárias ao conteúdo do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, o 

qual subsidia o pedido de Licença Ambiental Prévia – LP, para ampliação da atividade de extração de 

filito e a implantação de Depósito Controlado de Estéril - DCE em uma área total de 52,1 ha, processo 

CETESB.050919/2019-88. 

A área de interesse está localizada no Sítio Olho D’Água, Bairro do Alegre, Nova Campina - SP. 

A Informação Técnica n.º 009/20/IEEM teve como objetivo a solicitação de informações 

complementares para dar continuidade a análise do EIA/RIMA, que foi protocolado na CETESB em 

12/07/2019 para obtenção de LP. E, o Ofício n.° 156/20/IE teve como objetivo avaliar o atendimento 

parcial da IT n.° 009/20/IEEM, que foi protocolizado na CETESB em 04/06/2020. Em 09/10/2020 foi 

apresentado o atendimento parcial do Ofício e IT referenciados e solicitação de prazo para os itens 

faltantes. Em 12/11/2020 foi emitido um comunique-se informando que não seriam estabelecidos prazos 

para os itens faltantes e posteriormente, após contato com o IEEM, ficou estabelecida a data de 

24/02/2021 para apresentação da complementação. 

Deste modo, neste relatório são itemizadas as exigências técnicas 2.2.8, 2.2.9, 2.2.9 e 2.4.3, sendo 

relatados os respectivos contextos de cada item, formalizadas no Ofício n.° 156/20/IE e Informação 

Técnica n.° 009/20/IEEM. 

Por fim, a MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. visa através deste e demais relatórios apresentados, 

subsidiar a continuidade do processo de análise do EIA/RIMA, colocando-se desde já a disposição para 

eventuais esclarecimentos. 
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2 DESCRIÇÃO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E RESPECTIVO ATENDIMENTO PARCIAL  

A seguir encontram-se itemizadas as exigências técnicas n.° 2.2.8, 2.2.9, 2.3.6 e 2.4.3, 

formalizadas na Informação Técnica n.º 009/20/IEEM e Ofício n.° 156/20/IE. 

2.1 Exigências Técnicas 

2.1.1 Meio Físico e Caracterização 
 

Item “2.2.8” – Informar o nível máximo da água subterrânea na área do empreendimento e 

se está previsto o afloramento do aquífero no fundo da cava em sua configuração final. Em caso 

positivo, apresentar proposta de Programa de Monitoramento do Fluxo e da Qualidade de Águas 

Subterrâneas;  

Na área do empreendimento não há ocorrência de água subterrânea. Isto é corroborado pelos perfis 

de sondagens presentes no Anexo X – “Perfilagem do Material a Partir dos Poços de Inspeção – PI” do 

EIA/RIMA, páginas 0979 a 0983 do processo, e ainda, foram obtidos resultados complementares de 

sondagens mais profundas realizadas em 2015, onde não houve a ocorrência de água. Logo, não é 

previsto afloramento de aquífero na configuração final da cava. 

A localização das sondagens executadas em 2015 está disposta na figura 01 e o relatório deste 

trabalho está disponível no Anexo I.  
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Figura 01 – Localização dos furos de sondagens realizados em 2015. Fonte: Mineração Longa Vida Ltda. (2015), Embramaco 

(2015), Chiavini & Santos (2020) e Google Earth (2021). 

 

Item “2.2.9” – Apresentar Programa de Gestão e Monitoramento de Processos Erosivos, 

assim como o de Estabilidade Geotécnica de Taludes, em especial do depósito de estéril; 

No relatório de cumprimento parcial das exigências técnicas do Ofício n.° 156/20/IE, juntado nos 

autos do processo em 09/10/2020, foi apresentado o Programa de Gestão e Monitoramento de Processos 

Erosivos e o de Estabilidade Geotécnica de Taludes, entretanto, no Comunique-se emitido em 12/11/2020 

a referida exigência foi considerada como não atendida.  

Foram solicitados ao corpo técnico da CETESB, especificamente ao Setor de Avaliação de 

Empreendimentos Industriais, Agroindustriais e Minerários – IEEM, esclarecimentos acerca das 

informações faltantes no programa para o cumprimento integral e foi relatada a necessidade de um maior 

detalhamento do depósito controlado de estéril - DCE, contemplando o planejamento técnico do DCE. 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO N.° 156/20/IE E INF. TÉC. N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

Entretanto, o Anexo I do EIA/RIMA corresponde ao “Projeto de Depósito Controlado de Estéril 

(DCE)”, presente entre as páginas 0920 a 0951 do processo, que contempla o estudo técnico da 

ampliação do DCE, projeto, equipamentos e medidas de controle e monitoramento de estabilidade dos 

taludes em detalhes. Deste modo, solicita-se reconsideração da exigência de complementação, 

avaliando-se o projeto apresentado. 

 

2.1.2 Meio Biótico 
 

Item “2.3.6” – Esclarecer a diferença da área do imóvel entre a Matrícula n.° 17.594 com 

108,90 ha e o CAR n.° 35328270209450 com 93,3915 ha;  

Of. n.° 156/20/IE – “Quanto ao item 2.3.6, deverá ser apresentada a Matrícula n.° 17.594 

atualizada, com a averbação das parcelas doadas e vendidas para a Prefeitura de Nova Campina, 

e reapresentado o CAR n.° 35322870209450 com a área de Reserva Legal compatível com a da 

referida matrícula.” 

Informamos que a regularização das áreas envolvidas encontram-se em andamento pelas partes – 

empreendedor e Prefeitura Municipal. Da parte do empreendedor foi lavrada uma Escritura Pública de 

Doação, devidamente registrada no 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos – Itapeva-SP, 

apresentada no Anexo II e, neste momento aguardam-se ações do corpo jurídico da Prefeitura para a 

continuidade do processo de retificação da Matrícula n.° 17.594. 

Deste modo, ratifica-se a solicitação de continuidade da análise do processo, e que, a presente 

exigência conste nas próximas fases do licenciamento,  

 

2.1.3 Meio Socioeconômico 
 

Item “2.4.3” – Apresentar o Movimento Diário de Veículo (MDV) nos principais trechos 

utilizados pelo empreendedor, como a Rodovia Luiz José Sguario e a Rua Salatiel David Muzel, e 

com base nesses dados avaliar o impacto do aumento de tráfego de veículos pesados; 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO N.° 156/20/IE E INF. TÉC. N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

No relatório de cumprimento parcial das exigências técnicas do Ofício n.° 156/20/IE, juntado nos 

autos do processo em 09/10/2020, foi apresentado o Movimento Diário de Veículo (MDV) das vias 

Rodovia Luiz José Sguário e Rua Salatiel David Muzel, entretanto, no Comunique-se emitido em 

12/11/2020, a referida exigência foi considerada como não atendida.  

Para maiores esclarecimentos foi solicitado ao corpo técnico da CETESB, especificamente ao Setor 

de Avaliação de Empreendimentos Industriais, Agroindustriais e Minerários – IEEM, detalhamento da 

consideração, onde então foram questionados os resultados do MDV apresentado, pois foi indicado um 

maior tráfego na Rua Salatiel David Muzel em relação à Rodovia Luiz José Sguário. 

Informa-se que os dados apresentados no MDV estão corretos, os quais foram levantados nos dias 

01/10/2020 e 02/10/2020 nos períodos matutino, vespertino e noturno. Uma explicação para o tráfego da 

Rua Salatiel David Muzel ter sido maior são os possíveis fluxos existentes, que totalizam em 7, conforme 

mostra a figura 02. Já para a Rodovia Luiz José Sguário o número de alternativas é menor, totalizando 

em apenas 4 fluxos possíveis (figura 03). Além disso, a Rua Salatiel David Muzel é utilizada 

constantemente para movimentação interna da cidade de Nova Campina/SP e caracteriza-se como uma 

opção para acesso para cidades vizinhas e retorno ao município.  

Em relação à ampliação da Mineração Longa Vida Ltda., a principal via para escoamento da 

produção será a Rodovia Luiz José Sguário com sentido para Itapeva, conforme é descrito nos capítulos 

do EIA/RIMA. 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO N.° 156/20/IE E INF. TÉC. N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Figura 02 – Fluxos possíveis em relação à Rua Salatiel David Muzel. Fonte: Chiavini & Santos (2021) e 

Google Earth (2021). 
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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

OFÍCIO N.° 156/20/IE E INF. TÉC. N.° 009/20/IEEM 

MINERAÇÃO LONGA VIDA LTDA. 

 

Figura 03 – Fluxos possíveis em relação à Rodovia Luiz José Sguário. Fonte: Chiavini & Santos (2021) e 

Google Earth (2021). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A MINERADORA LONGA VIDA LTDA. considera o Gerenciamento Ambiental como parte do 

negócio da empresa, tendo inclusive criado uma coordenação geral corporativa para o desenvolvimento 

dessa atividade, objetivando enquadrar suas atividades aos padrões de sustentabilidades exigidos 

atualmente. Esse empreendimento conta com a assessoria técnica da empresa Chiavini & Santos 

Mineração e Meio Ambiente, uma empresa brasileira fundada com o propósito de atender à demanda de 

um mercado cada vez mais exigente nas aplicações da engenharia integrada ao meio ambiente. Realiza 

estudos e projetos propondo soluções técnicas, econômicas e socioambientais para os empreendimentos 

de seus clientes, com uma equipe técnica e parceiros profissionais qualificados, atuando em assessoria, 

consultoria, coordenação, elaboração de projetos e gerenciamento nas áreas de mineração e meio 

ambiente. Os dados da empresa são apresentados a seguir: 

 

 

 

As operações desenvolvidas pela empresa têm um importante papel para a manutenção dos 

padrões de qualidade da vida moderna, pois a indústria de construção civil prescinde dos seus produtos, 

além do fator de inclusão social de uma grande quantidade de famílias através de seus empregos diretos 

e indiretos, gerando receitas para a união em caráter municipal, estadual e federal. Para que de fato 

ocorra o desenvolvimento/crescimento, faz se necessário, paralelamente a defesa e a proteção do meio 

ambiente.  

Por fim, a MINERADORA LONGA VIDA LTDA. busca, através deste relatório, subsidiar a 

continuidade da análise dos técnicos da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 

quanto ao requerimento de licença prévia para ampliação de seu empreendimento. 
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Nova Campina/SP, 19 de janeiro de 2021. 

 

Equipe Técnica: 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Josué Alves dos Santos 

CFT 2615154702 

___________________________________________ 

Olga Regina Araújo Soares 

Eng. De Minas 

CREA 5069705488 - SP 
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ANEXO I 

Relatório de Sondagens - Embramaco 
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FRENTE METRAGEM TOTAL METRAGEM FILITO BRANCO

PISO DO CIRO 31 mts 16 mts 
ÁREA LIBERADA 40 mts 1 a 8,5 mts e 25 a 29,5 mts 

BARRANCO DO RESSECO 25 mts 25 mts 
BRANCO ARENITO CENTRAL 31 mts 31 mts 

MINA VELHA 22 mts 1a 7 mts 
POCINHO ( 1) 16 mts 1 a 5,5 mts 

PORTÃO 31 mts 31 mts 
POCINHO ( 2 ) 20,5 mts 1 a 13 mts 

MINERAÇÃO LONGA VIDA 

 RELATÓRIO DE SONDAGEM 

CARACTERÍSTICAS DE ASPECTO VISUAL 
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Metragem Porcentagem Cor 

74,5 34,40% Branco

36 16,60% Creme 

33 15,20% Vermelho

1,5 0,70% Cinza

38,5 17,80% Branco Acinzentado

1,5 0,70% Amarelo

7,5 3,50% Creme Alaranjado

6 2,80% Alaranjado

3 1,40% Laranja / Preto 

15 6,90% Grafitoso 

216,5 100% Total 

Análise Visual 

Análise Visual Sondagem 

Mineração Longa Vida 
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Código Metragem Tempo de Moagem Densidade Aparente Retração Linear Absorção á Água Cor Resultado

1 1 2'55'' 1,779 6,67 5,83 Palha Refratário

2 2,5 2'50'' 1,762 4,78 10,69 Branco Refratário

3 4 2'50'' 1,728 7,86 5,52 Creme Fundente

4 5,5 3'00'' 1,749 6,37 7,56 Creme Refratário

5 7 3'20'' 1,755 6,27 7,06 Rosado Refratário

6 8,5 3'18'' 1,749 6,37 7,92 Rosado Escuro Refratário

7 10 3'15'' 1,736 5,28 9,99 Rosado Claro Refratário

8 11,5 3'12'' 1,745 4,88 9,94 Rosado Claro Refratário

9 13 3'20'' 1,741 7,07 6,45 Rosado Escuro Fundente

10 14,5 3'23'' 1,752 6,47 6,66 Rosado Refratário

11 16 3'40'' 1,811 6,27 7,32 Vermelho Refratário

12 17,5 4'10'' 1,848 5,87 6,63 Rosado Escuro Refratário

13 19 4'30'' 1,857 8,17 2,50 Vermelho Fundente

14 20,5 4'35'' 1,813 6,37 5,73 Rosado Refratário

15 22 4'55'' 1,825 7,47 3,48 Creme Fundente

16 23,5 5'25'' 1,857 7,17 3,08 Creme Escuro Fundente

17 25 5'25'' 1,839 7,27 3,45 Creme Fundente

18 26,5 5'30'' 1,831 7,76 4,67 Vermelho Fundente

19 28 5'35'' 1,780 8,16 4,62 Vermelho Claro Fundente

20 29,5 5'40'' 1,804 9,16 2,23 Vermelho Fundente

21 31 6'00'' 1,864 7,47 5,76 Vermelho Fundente

22 32,5 6'05'' 1,814 7,56 6,25 Vermelho Fundente

23 34 6'10'' 1,801 7,47 6,15 Vermelho Fundente

24 35,5 6'15'' 1,808 7,56 5,13 Vermelho Fundente

25 37 6'17'' 1,798 6,67 7,20 Vermelho Refratário

26 38,5 6'18'' 1,801 7,17 6,46 Vermelho Fundente

27 40 6'23'' 1,812 6,97 6,59 Vermelho Refratário

Área Liberada 
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Código Metragem Tempo de Moagem Densidade Aparente Retração Linear Absorção á Água Cor Resultado

1 1 11'25'' 1,725 6,37 7,94 Palha Claro Refratário

2 2,5 11'27'' 1,711 6,57 8,74 Creme Refratário

3 4 11'26'' 1,671 6,37 5,99 Palha Refratário

4 5,5 11'24'' 1,674 7,76 6,96 Branco Fundente

5 7 11'24'' 1,735 8,16 5,67 Creme Escuro Fundente

6 8,5 11'26'' 1,740 6,97 7,36 Palha Refratário

7 10 11'37'' 1,727 6,27 8,06 Branco Refratário

8 11,5 11'38'' 1,701 6,37 8,43 Branco Refratário

9 13 11'38'' 1,713 8,26 5,00 Creme Escuro Fundente

10 14,5 11'45'' 1,700 7,57 6,50 Branco Fundente

11 16 11'47'' 1,745 6,57 6,97 Branco Refratário

12 17,5 11'50'' 1,742 6,97 6,73 Branco Fundente

13 19 11'47'' 1,695 6,97 5,91 Branco Fundente

14 20,5 11'40'' 1,703 5,57 10,16 Branco *******

15 22 11'39'' 1,693 0,70 18,89 Branco *******

16 23,5 11'45'' 1,671 0,00 19,91 Branco *******

17 25 12'00'' 1,684 0,00 21,72 Branco *******

Barranco do Resseco 
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Código Metragem Tempo de Moagem Densidade Aparente Retração Linear Absorção á Água Cor Resultado

1 1 6'50'' 1,823 8,77 0,91 Creme Escuro Fundente

2 2,5 7'00'' 1,765 6,07 7,11 Branco Refratário

3 4 7'00'' 1,784 9,96 0,12 Creme Escuro Fundente

4 5,5 7'05'' 1,812 9,16 0,41 Creme Escuro Fundente

5 7 7'10'' 1,813 8,66 1,36 Creme Escuro Fundente

6 8,5 7'15'' 1,810 8,56 1,57 Creme Escuro Fundente

7 10 7'18'' 1,809 9,46 0,53 Creme Escuro Fundente

8 11,5 7'25'' 1,820 9,26 0,57 Creme Escuro Fundente

9 13 7'30'' 1,828 9,26 0,53 Creme Escuro Fundente

10 14,5 7'35'' 1,823 9,36 0,53 Creme Escuro Fundente

11 16 7'45'' 1,855 8,96 0,69 Creme Escuro Fundente

12 17,5 8'00'' 1,834 9,36 0,66 Creme Escuro Fundente

13 19 8'03'' 1,837 8,86 0,69 Creme Fundente

14 20,5 8'05'' 1,835 9,06 0,53 Creme Fundente

15 22 8'10'' 1,819 9,36 0,32 Palha Escuro Fundente

16 23,5 8'09'' 1,805 8,86 0,77 Palha Fundente

17 25 8'09'' 1,855 5,37 6,62 Palha Claro Refratário

Branco Arenito Central 
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Código Metragem Tempo de Moagem Densidade Aparente Retração Linear Absorção á Água Cor Resultado

1 1 4'30'' 1,891 7,56 2,08 Palha Escuro Fundente

2 2,5 4'35'' 1,894 6,57 3,67 Palha Refratário

3 4 5'30'' 1,889 6,77 3,38 Palha Claro Refratário

4 5,5 6'30'' 1,894 7,76 1,43 Palha Claro Fundente

5 7 6'40'' 1,932 6,97 2,16 Vermelho Fundente

6 8,5 6'50'' 1,888 8,56 1,81 Vermelho Fundente

7 10 6'51'' 1,809 7,56 5,94 Vermelho Escuro Fundente

8 11,5 6'52'' 1,839 6,97 4,46 Vermelho Claro Fundente

9 13 6'52'' 1,795 8,66 3,17 Vermelho Fundente

10 14,5 6'53'' 1,799 7,56 5,31 Vermelho Fundente

11 16 6'54'' 1,792 7,17 6,59 Vermelho Fundente

12 17,5 6'59'' 1,831 6,87 7,26 Vermelho Escuro Refratário

13 19 6'55'' 1,816 7,37 5,95 Vermelho Fundente

14 20,5 6'50'' 1,812 7,97 4,89 Vermelho Fundente

15 22 6'49'' 1,844 6,77 6,89 Vermelho Refratário

Mina Velha 
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Código Metragem Tempo de Moagem Densidade Aparente Retração Linear Absorção á Água Cor Resultado

1 1 5'05'' 1,759 5,37 9,10 Branco Rosado Refratário

2 2,5 5'10'' 1,759 6,07 7,84 Branco Refratário

3 4 5'10'' 1,757 7,87 4,35 Palha Fundente

4 5,5 5'15'' 1,704 7,77 6,00 Palha Fundente

5 7 5'10'' 1,772 6,17 8,24 Branco Refratário

6 8,5 5'12'' 1,767 6,07 7,65 Palha Refratário

7 10 5'05'' 1,680 7,97 6,50 Branco Fundente

8 11,5 5'22'' 1,729 7,87 5,91 Palha Fundente

9 13 5'18'' 1,791 8,16 3,94 Palha Fundente

10 14,5 5'20'' 1,800 6,77 6,41 Creme Refratário

11 16 5'15'' 1,738 8,56 3,13 Palha Fundente

12 17,5 5'20'' 1,766 7,37 7,08 Creme escuro Fundente

13 19 5'23'' 1,771 7,27 5,72 Creme Fundente

14 20,5 5'35'' 1,817 9,36 2,48 Vermelho Claro Fundente

15 22 5'45'' 1,850 7,76 5,76 Vermelho Fundente

16 23,5 6'05'' 1,787 7,37 6,44 Vermelho Fundente

17 25 5'25'' 1,807 8,56 3,18 Vermelho Fundente

18 26,5 5'40'' 1,810 8,76 3,30 Vermelho Fundente

19 28 6'00'' 1,836 8,96 4,38 Vermelho Fundente

20 29,5 6'05'' 1,760 7,56 7,22 Vermelho Fundente

21 31 6'25'' 1,837 7,77 5,15 Vermelho Fundente

Piso do Ciro 
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Código Metragem Tempo de Moagem Densidade Aparente Retração Linear Absorção á Água Cor Resultado

1 1 9'35'' 1,813 5,77 7,35 Palha Refratário

2 2,5 9'34'' 1,793 9,36 0,86 Creme Escuro Fundente

3 4 9'34'' 1,765 7,17 4,73 Creme Fundente

4 5,5 9'40'' 1,792 9,56 0,41 Creme Fundente

5 7 9'41'' 1,797 6,97 4,76 Vermelho Claro Fundente

6 8,5 9'40'' 1,712 8,76 4,36 Palha Fundente

7 10 9'41'' 1,752 8,56 5,08 Palha Acinzentado Fundente

Código Metragem Tempo de Moagem Densidade Aparente Retração Linear Absorção á Água Cor Resultado

1 1 9'35'' 1,736 10,05 1,19 Palha Escuro Fundente

2 4 9'38'' 1,759 9,96 0,94 Creme Fundente

3 5,5 9'34'' 1,759 6,97 6,22 Palha Refratário

4 7 9'35'' 1,766 8,96 2,55 Creme Fundente

5 11,5 9'30'' 1,789 8,56 1,80 Creme Fundente

6 13 9'31'' 1,790 9,56 0,57 Creme Escuro Fundente

7 16 9'39'' 1,769 9,06 1,77 Creme Escuro Fundente

8 17,5 9'41'' 1,777 8,36 3,51 Palha Escuro Fundente

9 19 9'40'' 1,695 4,28 15,35 Branco Refratário

Pocinho 

Parte 1

Parte 2
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Código Metragem Tempo de Moagem Densidade Aparente Retração Linear Absorção á Água Cor Resultado

1 1 8'05'' 1,797 5,48 6,96 Palha Escuro Refratário

2 2,5 8'20'' 1,808 6,37 5,43 Palha Refratário

3 4 8'25'' 1,734 6,87 5,55 Palha Refratário

4 5,5 8'40'' 1,859 6,27 3,94 Creme Refratário

5 7 8'55'' 1,755 7,07 4,56 Palha Escuro Fundente

6 8,5 9'10'' 1,751 7,67 3,57 Palha Escuro Fundente

7 10 9'25'' 1,762 7,87 2,39 Palha Escuro Fundente

8 11,5 9'35'' 1,742 6,77 5,44 Palha Refratário

9 13 9'45'' 1,776 5,87 7,16 Palha Refratário

10 14,5 10'00'' 1,755 6,37 7,02 Palha Refratário

11 16 10'10'' 1,742 6,87 6,07 Palha Refratário

12 17,5 10'11'' 1,734 4,98 9,54 Palha Claro Refratário

13 19 10'16'' 1,716 5,77 8,83 Palha Claro Refratário

14 20,5 10'16'' 1,748 5,67 8,23 Palha Refratário

15 22 10'36'' 1,795 6,77 4,34 Palha Escuro Refratário

16 23,5 11'12'' 1,808 4,78 7,52 Palha Escuro Refratário

17 25 11'13'' 1,730 6,77 6,44 Palha Refratário

18 26,5 11'25'' 1,719 5,77 8,72 Palha Claro Refratário

19 28 11'47'' 1,732 5,47 8,74 Branco Refratário

20 29,5 11'45'' 1,725 5,77 8,81 Palha Refratário

21 31 11'45'' 1,740 1,89 15,33 Branco Refratário

Portão 
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ANEXO II 

Escritura Pública de Doação 
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CETESB 

 

                     MEMORANDO  

 

 De: 
 

Para: 
 

Código: 
 

Data: Página: 

I CONSEMA  007/2021/I 23/03/2021 1/1 

 
 

Assunto:  
Ampliação da Extração de talco e dolomito da  Fro 

Ref. Ao Memo Código: 
 

Ampliação de atividade de extração de filito 
Processo IMPACTO 195/2017 (e-ambiente 050919/2019-88) 
Mineração Longa Vida Ltda. 
Município de Nova Campina 

 

  

 

 
Ao CONSEMA, 
 
Encontra-se em análise, no Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos – 
IE, o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, referente 
à ampliação do empreendimento supracitado, no município de Nova Campina. 

Dessa forma, solicitamos que seja providenciada a realização de Audiência Pública para o 
empreendimento em referência. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Domenico Tremaroli 
Diretor de Avaliação de Impacto Ambiental 
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