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Condition: Neu. 220x150x7 mm. This item is printed on demand -
Print on Demand Neuware - Este projeto compreende na
elaboração de um diagnóstico ambiental para as operações de
lavra e beneficiamento do minério, apoiado em preceitos do
desenvolvimento sustentável e aplicado ao caso das Pedreiras
localizadas na Região Metropolitana do Recife (RMR). O escopo
do trabalho inicia-se com as avaliações qualitativas por meio de
entrevistas, checklists, observações e análise de documentos
para a verificação do potencial de risco dos agentes químicos
incidentes, referente às poeiras oriundas da operacionalidade
de Pedreira em Jaboatão dos Guararapes no Estado de
Pernambuco. Na sequência, foram quantificados os
particulados em suspensão no ar atmosférico (Partículas Totais
em Suspensão - PTS e Material Particulado Inalável - PM10 ou
inferior). Importante ressaltar que os poluentes atmosféricos,
especificamente as poeiras minerais, representam o significativo
percentual de 80% do impacto ambiental gerado nos
empreendimentos em questão, podendo provocar alterações na
qualidade do ar ambiente. Portanto, é fundamental a avaliação,
monitoramento e controle das emissões atmosféricas das
Pedreiras para a preservação da saúde humana e do ambiente
local. 124 pp. Portugiesisch.
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Unquestionably, this is the best operate by any article writer. It is really basic but surprises from the 50 % of the ebook.
I realized this ebook from my i and dad suggested this ebook to discover.
-- K a cie Schr oeder-- K a cie Schr oeder

This pdf could be well worth a read through, and a lot better than other. It is amongst the most incredible publication i
have got read through. I discovered this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Sa dye Hilll--  Sa dye Hilll
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