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APRESENTAÇÃO 

 

A mineração no Brasil, fonte de riqueza há vários séculos, representa nos dias de 

hoje a base de importante segmento da economia nacional. A mineração de 

agregados para a construção civil gera grandes volumes de produção, apresenta 

beneficiamento simples e, para melhor economicidade, necessita ser produzido no 

entorno do local de consumo, geralmente áreas urbanas, devido ao baixo valor 

unitário. Este setor é o segmento da indústria mineral que comporta o maior número 

de empresas e trabalhadores e o único a existir em todos os estados brasileiros. 

 

Entretanto, é importante ressaltar que o crescimento econômico inclui e pressupõe o 

desenvolvimento e ampliação da atividade minerária para o atendimento às 

necessidades do homem, e deve ser visto entrelaçado ao cuidado com o meio 

ambiente. Torna-se necessário compatibilizar, em termos da estratégia nacional e do 

conjunto de decisões públicas e privadas, a mineração como um instrumento 

poderoso para o desenvolvimento econômico e social do país, com a proteção de 

ecossistemas representativos. 

 

Restrições ambientais podem tornar certos depósitos minerais indisponíveis. Porém 

a decisão de não utilizar um recurso deve ser tomada somente após a devida 

consideração de todos os interesses envolvidos. Em função da legislação em vigor, 

que exige que a instalação/ampliação de obra ou atividade efetiva ou potencialmente 

causadora de degradação ambiental tenha um estudo prévio do impacto a ser 

gerado (EIA) e um relatório baseado nesse estudo (RIMA), ao qual será dada a 

devida publicidade ao empreendimento minerário, apontará critérios e normalizações 

específicas adicionais às já existentes. 

 

 

“Minerar, sim, pois os bens minerais são essenciais 

à qualidade de vida almejada pela humanidade e à 

sua própria sobrevivência: mas fazê-lo com 

permanente atenção e todo cuidado no que 

respeita ao meio ambiente”. (Autor Desconhecido) 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1. Identificação do empreendedor 

 

Razão Social:  Indústria de Cal SN Ltda  

Atividade: Extração e beneficiamento de rocha para produção de 

britas e produção de concreto. 

CNPJ: 22.069.603/0001-82 

Inscrição Estadual: 304.238.314.05-13 

Endereço: Rua Mamante Vitorino, n° 36 – Bairro Aquenta Sol 

Lavras/MG  CEP: 37.202-876 – Caixa Postal: 153 

Telefone: (35)3821-6080 

E-mail:  roccaengenharia@hotmail.com  

 

 

1.2. Identificação do empreendimento 

 

Razão Social: Indústria de Cal SN Ltda  

CNPJ: 22.069.603/0004-25 

Inscrição Estadual: 382.238.314.03-14 

Localização: Estrada do Madeira – km 2,5 - Fazenda do 

Madeira – Zona Rural – Lavras/MG 

CEP: 37.209-899 – Caixa Postal: 153 

Processos ANM/ 

Fase do Processo 

834.652/1995 – Registro de Licença 

830.474/2000 – Requerimento de Lavra 

Substância: Granito 

Área Total das Poligonais: 53,18 ha 

Área Diretamente Afetada: 14,4514 ha 

Cava Final: ≈ 6 ha 

Reserva Legal: 14,1481 ha 

UC na área de influência do 

Empreendimento: 
Não possui. 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com
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Atividade DN COPAM n° 

217/2017/Parâmetro 

A-02-09-7: Extração de rochas para produção 

de britas – 515.000 t/ano 

A-05-01-0: Unidade de tratamento de Minerais – 

UTM, com tratamento a seco – 515.000 t/ano 

A-05-04-5: Pilha de rejeito/estéril – 0,2875 ha 

C-10-01-4: Usinas de Produção de Concreto 

Comum – 80 m³/hora 

A-05-05-3: Estrada para transporte de 

minério/estéril externa aos limites de 

empreendimentos minerários – 1,5 km 

Classe predominante 

resultante DN COPAM n° 

217/2017: 

Classe 4 

Porte predominante DN 

COPAM n° 217/2017 
Porte G 

Fator locacional incidente 

resultante 
0 

Proprietários do Solo: 
Indústria de Cal SN Ltda 

Maria Eugênia Angélico Carvalho e outros 

Número de funcionários: 46 

 

 

1.3. Representante legal da empresa 

 

Nome: Fernando Naves Alvarenga 

Cargo: Diretor  

Formação: Engenheiro de Minas  

Endereço: Rua Topázio, n° 400 – Condomínio Stone Village  

Bairro Centenário - Lavras/MG CEP: 37.203-662 

Contato: (35) 3821-6080 
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1.4. Responsável pela elaboração do EIA 

 

Nome: Rocca Engenharia Mineral Ltda 

CNPJ: 18.516.353/0001-04 

Endereço: Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 471 

Chácara das Rosas, Três Corações/MG 

CEP: 37417-162 

Contato: (35) 3231-4694 

Representante Legal: Ricardo Luiz Malta Pena 

Formação Profissional: Engº de Minas e Segurança do Trabalho 

Registro no CREA/MG: 56.828/D 

ART do EIA/RIMA: 14202000000006090835 

Cargo: Administrador 

 

 

Equipe Técnica 

 

Nome: Ricardo Luiz Malta Pena 

Formação: Engenheiro de Minas 

Registro no CREA/MG: 56.828 

Endereço: Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 471 

Chácara das Rosas, Três Corações/MG 

CEP: 37417-162 

Contato: (35) 3231-4694 

Responsabilidade: Lavra, geologia, controle ambiental, 

avaliação de impactos e coordenação do 

projeto. 
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Nome: Cássia Carolina Piva 

Formação: Tecnólogo em Gestão Ambiental 

Registro: MG 02.202.503 – 2° região 

Endereço: Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 471 

Chácara das Rosas, Três Corações/MG 

CEP: 37417-162 

Contato: (35) 3231-4694 

Responsabilidade: Controle ambiental e avaliação de impactos. 

 

 

Nome: Mauro Lucio Malta Pena 

Formação: Engenheiro Ambiental  

Registro: CREA/MG 252768/LP 

Endereço: Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 471 

Chácara das Rosas, Três Corações/MG 

CEP: 37417-162 

Contato: (35) 3231-4694 

Responsabilidade: Controle ambiental e avaliação de impactos. 

 

 

Nome: Mariana Ferreira Diniz 

Formação: Bióloga 

Registro CRBio: 087101/04-D 

Endereço: Rua Guaicuí, 435 – apto. 201 

Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG 

CEP: 30380-380 

Contato: (31) 3019-2101 

Responsabilidade: Diagnóstico qualitativo da flora e fauna. 
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1.5. Localização e vias de acesso 

 

A área em questão está inserida no município de Lavras – MG, na região do Campo 

das Vertentes, pertencente ao Estado de Minas Gerais, localizado entre as três 

maiores regiões metropolitanas do país. O empreendimento localiza-se a noroeste 

da sede do município e dista aproximadamente 3 km do centro deste, em linha reta. 

Uma planta de situação é apresentada no anexo 01. 

 

 
Imagem 01: Localização do empreendimento em relação a Lavras.  
Fonte: Google Earth 
 

O acesso a partir de Belo Horizonte se dá pela Rodovia Fernão Dias (BR 381) até o 

km 688, onde se deve virar a direita sentido Lavras pela BR 265. Percorrer cerca de 

14 km e virar a esquerda, retornando sentido Ribeirão Vermelho, onde depois de 

seguir mais 4,5 km deve-se virar a direita na Rodovia do Madeira. Nesta rodovia 

seguir por 4,5 km até atingir o trevo de acesso ao empreendimento, onde se deve 

virar a direita e seguir por acesso secundário até a portaria, distante cerca de 500 m. 

 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Campo_das_Vertentes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Campo_das_Vertentes
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Imagem 02: Mapa de localização. 
Fonte: Google Maps 

 

1.6. Informações cartográficas 

 

Denominação do Local: Fazenda Do Madeira 

Localização: Zona Rural /Lavras- MG  

Coordenadas Geográficas: UTM  23K  498.357 E       7.652.952 N 

Fonte: GPS de Navegação Garmin ETREX H 

Datum: SIRGAS 2000 

Ano: 2020 

Mapa Cartográfico: Carta IBGE – Folha de Nepomuceno, 1:50.000 - 

1969 

Código da Carta: SF 23-I-II-2 

Bacia Hidrográfica: Rio Grande 

Unidade de planejamento 

e gestão de recursos 

hídricos (UPGRH):  

Rio Das Mortes – GD 2 
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Curso d’água mais 

próximo:  
Córrego do Madeira 

 

 

1.7. Histórico do empreendimento 

 

O presente trabalho foi elaborado tendo-se como base o Termo de Referência para 

elaboração de EIA – Geral, editado pela SEMAD/MG, disponível em: 

http://www.feam.br/images/stories/arquivos/tr/eia_rima_geral001.pdf.  

 

A empresa Indústria de Cal SN Ltda diante da necessidade de instrução de seu 

processo de Licença de Operação em Caráter Corretivo via EIA/RIMA vem 

apresentar o Estudo de Impacto Ambiental – EIA objetivando realizar a avaliação 

ampla e completa dos impactos sociais e ambientais causados pela operação do 

empreendimento e indicar as devidas medidas mitigadoras em função de suas 

atividades de extração de rocha para produção de britas, a unidade de tratamento 

de minerais (UTM) com tratamento a seco, pilha de rejeito/estéril, usina de produção 

de concreto e estradas para transporte de minério e estéril. A empresa iniciou suas 

atividades neste local no ano de 1992, estando instalada e em operação numa área 

diretamente afetada de 14,4514 ha no local denominado Fazenda do Madeira, zona 

rural do município de Lavras – MG, cujos direitos superficiários são pertencentes à 

própria empresa e de terceiros, com os quais existe acordo para exploração. Em 

1997, visando agregar valor ao empreendimento, foi criada a unidade produtora de 

concreto comum para diversos segmentos da construção civil, também na Fazenda 

do Madeira (anexo 02 - planta dos superficiários). Porém, conforme consta em 

imagens disponíveis no Google Earth, desde 2009 o empreendimento vem sofrendo 

enorme pressão antrópica em função da expansão urbana de Lavras em direção da 

mineração, consequência da falta do Plano Diretor ou de má elaboração deste. A 

Prefeitura de Lavras autorizou loteamentos próximos a área de mineração sem levar 

em conta os impactos decorrentes desta atividade, onde a prática já demonstrou que 

ocupações desordenadas vizinhas a minerações causam transtornos ao Poder 

Público, empreendedor e população, além de serem perdidas jazidas de enorme 

potencial, grandes geradoras de renda, tributos e empregos, graças a falta de 

planejamento dos municípios. 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com
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No local se encontram instaladas todas as estruturas necessárias à atividade de 

mineração e fabricação de concreto, a saber: frente de lavra, estradas, unidade de 

britagem, pátio para estocagem de brita, usina de concreto, oficina, almoxarifado, 

balança industrial, refeitório, vestiários, sanitários e escritórios. 

 

O empreendimento é titular de dois processos ANM. A área do processo ANM nº 

834.652/1995 foi requerida junto a Agência Nacional de Mineração - ANM em 

04/09/1995 pela Indústria de Cal SN Ltda, sob o regime de Registro de Licença para 

extração de granito em uma área de 13,76 ha. Já o processo ANM n° 830.474/2000 

encontra-se em fase de Requerimento de Lavra e as operações são amparadas pela 

Guia de Utilização n° 132/2018. Também é portador da Licença Ambiental 

Simplificada (LAS) n° 132/2018, processo COPAM n° 00297/1996/010/2018, oriunda 

de uma Revalidação de LO (REVLO), que em função da entrada em vigor da DN 

COPAM n° 217 – 06/12/2017 foi reorientado para LAS. Porém, a produção 

licenciada não era suficiente para atender às necessidades do empreendedor e em 

26/10/2017 o empreendedor formalizou requerimento de Licença de Operação 

Corretiva (LOC) a fim de regularizar uma ampliação, gerando o processo COPAM n° 

14624/2006/004/2017. Com a entrada em vigor da DN COPAM n° 217 – 06/12/2017 

este processo foi reorientado equivocadamente para LAS, tendo sido emitida a 

licença n° 175/2018, mas como o empreendimento já era portador da LAS 

n°132/201, a de n° 175/2018 foi cancelada pela SUPRAM/Sul de Minas em 

25/06/2019, de acordo com o Controle Processual n° 371211/2019. Com o 

cancelamento da LAS n° 175/2018 a empresa novamente iniciou um processo de 

LOC junto ao Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, o que induziu o 

empreendimento a requerer um TAC em 11/11/2019 conforme protocolo nº 

R0171949/19, a fim de garantir a continuidade das operações durante o processo de 

licenciamento, o que foi negado pela SUPRAM/Sul de Minas. Assim, foi aberta uma 

solicitação de licenciamento via LOC de acordo com a documentação exigida pelo 

SLA em 04/02/2020, porém a SUPRAM/Sul de Minas entendeu que tal procedimento 

deveria se dar com a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA), o que gerou uma pendência para a formalização 

definitiva. 
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A água necessária ao empreendimento é para consumo humano, aspersão em 

alguns pontos da instalação de britagem, nas vias de acesso internas a fim de 

minimizar a poeira gerada pela operação e na usina de produção de concreto 

comum como insumo. O empreendimento é dotado de uma caixa separadora de 

óleos e graxas nas proximidades da oficina mecânica. Para o tratamento dos 

efluentes sanitários o empreendimento possui um sistema de tratamento composto 

por fossa séptica e filtro anaeróbico com lançamento do efluente tratado em solo 

sumidouro. 

 

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A Indústria de Cal SN Ltda faz parte de um grupo empresarial do setor de mineração 

e construção civil, sendo o empreendimento objeto deste licenciamento uma 

empresa de mineração de agregados para construção civil e produção de concreto 

localizada em Lavras (MG), realizando a extração, britagem e a comercialização de 

brita granítica (brita de gnaisse) de alta qualidade, alta resistência e rígido controle 

granulométrico. Os produtos são amplamente utilizados nos mais diversos 

segmentos da construção civil, concreto e usinas de asfalto de Lavras e região. 

 

2.1. Regime operacional 

 

Número de turnos 01 turno 

Horário 7:00 às 16:48 horas 

Horas/dia 8,8 horas  

Dias/mês 22  

Meses/ano 12 

O empreendimento opera de segunda a sexta com descanso nos finais de semana, 

em regime de 44 horas/semanais. Durante a jornada há intervalo de uma hora para 

as refeições para os trabalhadores. Em função de demandas mercadológicas, como 

por exemplo uma obra de vulto maior que requer a entrega de volumes maiores, 

pode surgir necessidade de extensão da jornada de trabalho, ocorrendo jornada aos 

sábados e/ou acréscimo de jornada durante a semana exclusivamente na britagem, 
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na mina as operações são diurnas. Normalmente em períodos de crescimento 

econômico a demanda de brita e concreto também é maior, assim como em 

momentos de retração a demanda tende a recuar. 

 

2.2. Infraestrutura 

 

2.2.1. Instalações de apoio 

 

A Indústria de Cal SN Ltda encontra-se instalada e em operação com tudo 

necessário ao bom funcionamento de um empreendimento minerário e em pleno 

uso, a saber: escritórios dotados de telefones e internet, almoxarifado, balança 

rodoviária, oficina para manutenção de equipamentos, área para abastecimento e 

lubrificação, refeitório, sanitários, etc. Esta estrutura encontra-se licenciada no 

Processo COPAM n° 00297/1996/010/2018. Tais estruturas encontram-se locadas 

na planta de detalhe do anexo 03. 

 

 
Foto 1: Vestiário utilizado pelos colaboradores 
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Foto 2: Seta laranja indica o escritório, a azul a balança rodoviária, a magenta a guarita da portaria 
e a vermelha o refeitório. 

 

 

2.2.2. Fontes de abastecimento de água e energia 

 

 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Neste procedimento de LOC também está sendo requerida a regularização de 

captação de água na cava da mina, que será empregada como insumo na 

fabricação do concreto em função da ampliação da produção da usina e também 

diante da necessidade de aprofundamento da cava, pois o desenvolvimento da 

rocha nas porções superiores foi prejudicado com a implantação de 

empreendimentos imobiliários. 

 

Conforme consta no Relatório Técnico apresentado para o requerimento de outorga, 

a água captada na cava da mina é considerada como água de chuva que lá se 

acumula. Atualmente a água utilizada no empreendimento é oriunda de captação em 
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__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

18 

barramento, ambos de uso insignificante e de um poço tubular. Com a captação da 

água na cava da mina, a realizada no barramento será cancelada, pois este volume 

não será mais necessário. O balanço hídrico projetado para o empreendimento é o 

seguinte: 

 

DEMANDA DIÁRIA 

TIPO DE CONSUMO 
DEMANDA 

(l/dia) 

POÇO 

TUBULAR 

(l/dia) 

CAVA DA MINA 

(l/dia) 

Consumo humano 6.900 6.900 -x-x-x-x-x-x- 

Umidificação da planta 29.400 -x-x-x-x-x-x- 29.400 

Umidificação de vias (caminhão 

pipa) 
108.000 -x-x-x-x-x-x- 108.000 

Lavagem de equipamentos 1.600 -x-x-x-x-x-x- 1.600 

Fabricação de concreto 141.216 38.100 103.116 

Total (l/dia) 287.116 45.000 242.116 

Tabela 01: Consumo hídrico/Demanda diária 

 

DEMANDA MENSAL 

TIPO DE CONSUMO 
DEMANDA 

(m³/mês) 

POÇO 

TUBULAR 

(m³/mês) 

CAVA DA MINA 

(m³/mês) 

Consumo humano 151,8 151,8 -x-x-x-x-x-x- 

Umidificação da planta 646,8 -x-x-x-x-x-x- 646,8 

Umidificação de vias (caminhão 

pipa) 
2.376 -x-x-x-x-x-x- 2.376 

Lavagem de equipamentos 35,2 -x-x-x-x-x-x- 35,2 

Fabricação de concreto 3.106,752 1.198,2 1.908,6 

Total (m³/mês) 6.316,552 1.350 4.966,6 

Tabela 02: Consumo hídrico/Consumo Mensal. 
 
OBS.: a demanda foi calculada sobre 22 dias úteis, já o bombeamento do poço tubular e da cava da 
mina foram 30 dias, conforme Portaria e Requerimento de Outorga. Na prática, a bomba do poço 
tubular desarma quando o reservatório enche e o excesso de água da cava passará por um 
barramento de uso insignificante e seguirá por drenagem natural. 
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Os consumos unitários acima foram fundamentados em literaturas especializadas, 

conforme apresentado a seguir e em informações do empreendedor. 

O consumo médio de água por pessoa no Brasil varia de 120 a 200 litros/dia 

(FEITOSA, Nilson de Brito; FILHO, Carlos Fernandes M., Abastecimento de Água 

no Meio Rural, Departamento de Engenharia Civil, UFPb). Consideramos neste 

trabalho um consumo de 150 litros/dia/pessoa na indústria dentro dos padrões 

brasileiros. Entende-se que o consumo doméstico é maior em função de banhos e 

preparação de alimentos, apesar de vários trabalhadores se banharem no 

empreendimento em função das características de seu cargo (operador de 

perfuratriz, operadores da britagem, motoristas, dentre outros). Atualmente o 

empreendimento conta com 46 colaboradores. 

 

Segundo Eduardo Bronzatti Morelli, REUSO DE ÁGUA NA LAVAGEM DE 

VEÍCULOS, Escola Politécnica da USP, São Paulo, 2005, a lavagem de veículos de 

grande porte como ônibus e caminhões consome de 400 a 600 litros/veículo. 

Consideramos aqui um consumo de 500 litros/veículo. 

 

Desta forma, a memória de cálculo foi a seguinte: 

 

Consumo humano: 46 funcionários x 150 litros/dia/funcionário = 6.900 litros/dia 

Umidificação da planta: 3.000 litros/hora x 9,8 horas/dia = 29.400 litros/dia 

Umidificação de vias internas: 9 viagens/dia x 12.000 litros = 108.000 litros/dia 

Lavagem de equipamentos: a empresa possui os seguintes equipamentos 

passíveis de lavagem e que devem ser lavados uma vez por semana: 

 

 04 caminhões basculantes 

 01 caminhão tanque (pipa) 

 08 caminhões betoneiras 

 04 caminhões bomba de concreto 

 02 carregadeiras 

 01 compressor de ar móvel 

 03 escavadeiras 
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 01 perfuratriz 

 04 veículos leves 

 TOTAL: 28 equipamentos 

 

A água para limpeza das betoneiras e dos caminhões bomba está inclusa na água 

utilizada pela usina de concreto e, portanto, será considerado para efeito de 

consumo de lavagem 16 equipamentos: 

 

16 equipamentos x 500 litros/equipamento = 8.000 litros, considerando a semana de 

5 dias úteis, teremos: 

 

8.000 ÷ 5 = 1.600 litros/dia ou 1,6 m³/dia 

 

Fabricação de concreto: a empresa possui controle das quantidades de insumos 

utilizados na usina de concreto, inclusive a água empregada na limpeza das 

betoneiras e caminhões tanque, bem como daquela utilizada como matéria prima do 

concreto. Para cada metro cúbico de concreto são utilizados, em média, 200,5909 

litros de água. Como a capacidade de produção é de 80 m³/h por 8,8 h/dia, teremos: 

 

200,5909 l x 80 m³/h x 8,8 h/dia = 141.216 l/dia 

 

 ABASTECIMENTO DE ENERGIA 

 

Consumo Energético 

Concessionária Demanda contratada (kW) Consumo anual (kWh) 

CEMIG 500 769.629 

A energia elétrica necessária ao funcionamento do empreendimento é 

disponibilizada pela CEMIG.  

Tabela 03: Consumo energético. 

FONTE: Relatório Anual de Lavra (RAL), ano base 2019. 
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2.3. Produtos 

 

A rocha explorada pela Indústria de Cal SN Ltda é um granito pertencente ao 

Complexo de Lavras, de origem ígnea. Devido às características físico-químicas da 

jazida, a produção é voltada para o fornecimento de britas para uso na construção 

civil e para a fabricação de concreto no próprio empreendimento. A brita é 

classificada por tamanho e suas principais aplicações são: fabricação de concreto, 

asfalto, artefatos de cimento, como base e sub base de autopistas, lastro de 

ferrovias, dentre outros. 

 

Os produtos finais comercializados são:  

 

Especificação Aplicação Granulometria 

Brita 0 ou Pedrisco Asfalto-Concreto-Artefatos de Cimento 6 a 14 mm 

Brita 1  Asfalto-Concreto-Artefatos de Cimento  14 a 22 mm 

Brita 2  
Asfalto-Concreto-Compactação de 

solo  
22 a 32 mm 

Brita 3 Aterros-lastros ferroviários-drenos 32 a 60 mm 

“Pedra de Mão”  Drenagem-Contenção de Encostas  100 a 125 mm 

Pó de brita Concreto-Artefatos de Cimento  < 6 mm 

Bica Corrida 
Pavimentação de estradas vicinais / 

aterros 
0 a 32 mm 

Concreto 
Construção de residências, viadutos, 

rodovias, artefatos, etc 
Não se aplica 

Tabela 04: Produtos beneficiados e comercializados.  
 
OBS.: eventualmente em função de demandas mercadológicas as granulometrias podem sofrer 
alterações. 
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2.4. Capacidade produtiva, produção prevista e licenciada 

 

ROM e UTM: Capacidade Nominal Instalada (16 horas/dia) 

Cominuição: 70.400 t/mês 

28.160 m3/mês 

ROM: 70.400 t/mês 

28.160 m³/mês 

Produto final: 70.400 t/mês 

28.160 m³/mês 

  

PRODUÇÃO LICENCIADA (ROM E UTM)  

Processo ANM 830.474/2000 

834.652/1995 
155.000 t/ano 

ou 62.000 m³/ano 
Processo COPAM 00297/1996/010/2018 

   

PRODUÇÃO A SER CONSIDERADA NA AMPLIAÇÃO (ROM E UTM) 

Processo ANM 830.474/2000 360.000 t/ano 

ou 144.000 m³/ano Processo COPAM Esta LOC 

TOTAL 
515.000 t/ano 

ou 206.000 m³/ano 

 

USINA DE CONCRETO 

Capacidade nominal 80 m³/h 

  

PRODUÇÃO LICENCIADA (CONCRETO)  

Processo COPAM 00297/1996/010/2018 8,5 m³/h 

   

PRODUÇÃO A SER CONSIDERADA NA AMPLIAÇÃO (CONCRETO) 

Processo COPAM Esta LOC 71,5 m³/h 

TOTAL 80 m³/h 
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2.5. Alternativa locacional 

 

A concentração populacional nos centros urbanos é tendência que deve aumentar a 

disputa por espaço entre produção de brita e habitação. Deste embate perde a 

população por aumento de custo dos transportes para ter acesso a este material, a 

decisão política de definição de zonas de restrição de produção assim como zonas 

de proteção às regiões potencialmente produtoras deve favorecer aos produtores. 

Ao órgão responsável pelas concessões ou licenciamento cabe definir este 

zoneamento e aos órgãos municipais a decisão de impedir acesso às zonas 

definidas como produtoras. 

 

Minas produtoras de agregados para a construção civil não devem se localizar muito 

distantes de áreas urbanas, pois se trata de produto com baixo preço FOB de venda, 

em média R$ 0,034/kg (Relatório Anual de Lavra/ANM, 2019), o que torna o frete o 

principal custo deste importante insumo para a construção civil. Em distâncias 

superiores a 20 km o preço do frete é superior ao da brita, o que torna inviável a 

produção deste insumo longe dos centros consumidores. 

 

A atividade econômica extrativa mineral não possui alternativa locacional, pois a 

lavra deverá acontecer onde houver o jazimento, bem como as atividades inerentes 

como as instalações de apoio, estradas, unidades de tratamento mineral e pilha de 

estéril. A definição de jazida está intimamente relacionada a rigidez locacional da 

mineração: toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, que aflore à 

superfície ou que já exista no solo, no subsolo, no leito ou no subsolo do mar 

territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental e que tenha 

valor econômico (Decreto 9.406/2018). Uma ocorrência mineral só será explorada se 

houver algum valor econômico, caso contrário não passa de uma massa 

mineralizada. 

 

O empreendimento em questão encontra-se instalado e consolidado desde 1992, 

não havendo outra possibilidade senão a extração da rocha existente naquele local. 

As instalações de apoio como escritórios, oficinas, balança, unidade de tratamento 

mineral (UTM) e pilha de estéril encontram-se instaladas e este licenciamento não 
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prevê outras estruturas, além destas mencionadas. Conforme já relatado, os preços 

praticados para os produtos da mineração de agregados para construção civil são 

baixos e instalações de apoio distantes do local de extração tornarão o 

empreendimento economicamente inviável. Não é possível, por exemplo, a 

instalação da pilha de estéril ou da UTM distante da frente de lavra, pois o custo com 

transporte poderia inviabilizar a operação. 

 

A pilha de estéril objeto deste licenciamento possui área de apenas 2.875 m² e está 

situada a leste da cava em área de pastagem, não estando visível para o exterior do 

empreendimento protegida por cortina verde. A melhor opção seria a continuidade 

desta pilha, apesar de existir uma área onde se localizavam os antigos depósitos de 

explosivos que poderia ser ocupada por uma pilha desta natureza ou até maior, 

porém seria necessária a supressão de alguns indivíduos arbóreos e a implantação 

de todo um sistema de controle já existente na pilha instalada, o que torna a 

localização atual a melhor opção. 
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Imagem 03: em amarelo as propriedades onde está inserido o empreendimento. Em 
vermelho a pilha objeto deste licenciamento. Em magenta a possível área alternativa 
a atual. 

 

A usina de concreto pode ser considerada como uma verticalização da cadeia 

produtiva do agregado para a construção civil, ali existindo em função da produção 

de um importante insumo no local (brita), o que diminui os custos de produção do 

concreto. A alternativa locacional desta usina está diretamente relacionada à 

extração de rocha no local, sendo uma atividade dependente da outra. 

 

2.6. Alternativa tecnológica 

 

A busca pela melhoria contínua de processos produtivos através da capacitação 

profissional dos colaboradores, substituição de equipamentos ultrapassados, 

automação e emprego de tecnologias atualizadas deve pautar o planejamento 
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estratégico de qualquer atividade econômica. A humanidade se utiliza da areia e da 

pedra como materiais para a construção civil desde 2.000 anos antes de Cristo e os 

utilizará nos próximos cem anos, o que leva as empresas de mineração a também 

buscar a execução de uma atividade racional, diminuindo seus impactos e 

melhorando sua imagem junto à comunidade. 

 

A automação dos controles dos equipamentos na britagem eleva os níveis de 

disponibilidade física da mesma, aumentando também a capacidade produtiva e 

reduzindo os custos operacionais, além de reduzir o consumo de energia, porém o 

maior entrave para a automação dos produtores de brita é o alto custo para 

implantação e o baixo conhecimento das empresas sobre as tecnologias 

disponíveis. Encontrar o equilíbrio entre custo e benefício é, portanto, o grande 

desafio das empresas no país. E este desafio é ainda maior para as empresas de 

agregados, que sofrem com a ausência de políticas adequadas para o setor e com a 

forte retração do mercado. 

 

Os equipamentos empregados nas operações mineiras como escavadeiras, pás 

carregadeiras e caminhões mais modernos são mais eficientes com relação ao 

consumo de combustível e utilizam o diesel com menor teor de enxofre (S10), 

consequentemente menos poluente. O uso de perfuratrizes com coletores de pó 

também tem sido uma prática que vem sendo empregada nas minerações a fim de 

minimizar o feito deste agente principalmente nos colaboradores. 

 

Nas detonações, a utilização de detonadores não elétricos ou eletrônicos se constitui 

em técnica causadora de menos ruído e vibração, pois possibilita melhor controle 

dos tempos de detonação e do volume de explosivo detonado por intervalo de 

tempo. Em função da falta de segurança, não se recomenda o armazenamento de 

explosivos nas minerações, pois tal material vem sendo utilizado na explosão de 

caixas eletrônicos de bancos. A melhor opção são os explosivos tipo blends, que 

são transportados em caminhões misturadores e são transformados em explosivos 

somente no momento do carregamento dos furos, trazendo maior segurança no 

manuseio e no transporte. Em áreas urbanizadas onde é impossível o emprego dos 

explosivos convencionais ainda pode ser utilizado o desmonte a frio com massa 
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expansiva, que não produz ruído, vibração e não há lançamento de fragmentos. 

Trata-se de técnica onde os furos são carregados por tal produto e a fragmentação 

se dá em blocos maiores num prazo de 24 horas. Posteriormente os blocos são 

fragmentados em tamanho menor se utilizando de um rompedor hidráulico. 

 

A Unidade de Tratamento Mineral (UTM) possui britadores e peneiras, todos 

acionados por motores elétricos, alguns de alta potência, grandes consumidores de 

energia. Os motores elétricos são responsáveis por boa parte do consumo de 

energia elétrica no setor industrial, com esse valor chegando a ser de 50 a 60% da 

energia elétrica consumida neste tipo de atividade. Motores muito antigos 

consomem mais energia elétrica e possuem um baixo fator de potência comparados 

a motores de alto rendimento fabricados no presente. O emprego de componentes 

eletroeletrônicos, adequação de condutores e capacitores, avaliação dos fatores de 

potência e de carga são ações que também podem vir a reduzir o consumo de 

energia. 

 

A Indústria de Cal SN vem empregando as melhores técnicas em suas operações 

mineiras mais críticas e que poderiam gerar algum desconforto junto à comunidade. 

No processo de perfuração de rocha não há coletor de pó, mas o processo é feito a 

úmido, o que acaba por produzir o mesmo efeito: a diminuição da poeira. O 

desmonte é realizado com explosivo tipo blend bombeado por caminhão misturador, 

não havendo armazenamento no empreendimento. A ligação dos furos é feita com 

detonadores não elétricos, também denominados linha silenciosa, acessório de 

detonação que proporciona desmontes com menor índice de ruído e vibração. O 

emprego do desmonte a frio com massa expansiva no empreendimento não se faz 

necessário, pois o emprego do explosivo tipo blend e da linha silenciosa vem sendo 

monitorado e tem apresentado resultados satisfatórios, conforme será visto adiante. 

Tal técnica é de custo muito superior a do desmonte convencional e é mais 

empregada principalmente em pequenas detonações de prédios e residências 

dentro dos centros urbanos onde os explosivos convencionais causariam danos às 

edificações ou na extração de rochas ornamentais de alto valor agregado onde se 

faz necessária a preservação do maciço rochoso sem trincas para se extrair blocos 

no maior tamanho possível ou para quebrar grandes massas de concreto também 
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nos centros urbanos. Até o presente os monitoramentos vêm indicando que a 

técnica empregada para o plano de fogo atual atende a legislação e não causa 

desconforto a população, mas com o passar do tempo pode ser necessária uma 

adequação do plano de fogo, caso os monitoramentos apontem nesta direção. 

 

A empresa possui um planejamento para substituição de equipamentos, sendo que 

nos últimos anos, segundo consta nos Relatórios Anuais de Lavra (RAL) da Agência 

Nacional de Mineração (ANM), foram adquiridos uma perfuratriz pneumática em 

2017 e dois caminhões basculantes, uma escavadeira, uma peneira vibratória e um 

rompedor hidráulico em 2018. Em 2019 não foram realizados investimentos em 

equipamentos. Se trata de equipamentos novos, mais eficientes com relação ao 

consumo de energia e combustível. Além do programa de substituições também há 

um plano de manutenção preventiva onde é verificado o estado de conservação do 

equipamento e são substituídas peças de desgaste natural, proporcionando maior 

eficiência no funcionamento do equipamento. 

 

Fica a sugestão da implantação de um Programa de Conservação de Energia na 

empresa a fim de verificar as atuais condições dos fatores de carga e potência, dos 

motores elétricos, condutores, capacitores e reatores, enfim de toda a instalação 

elétrica do empreendimento, a fim de que possa ser feito um planejamento para as 

adequações. 

 

A troca de equipamentos antigos por mais modernos e eficientes, a implantação de 

Programa de Conservação de Energia, a mecanização e automação de processos, 

tornarão a empresa mais racional e eficiente, porém requerem investimentos de 

valor significativo, que dependem de planejamento de médio a longo prazo, 

conforme a Indústria de Cal SN vem realizando dentro de sua capacidade de 

investimentos. 

 

2.7. Hipótese da não operação 

 

Em Lavras não existe outra produtora de britas, a não ser a Indústria de Cal SN, nas 

redondezas existe uma pedreira em Campo Belo, distante aproximadamente 60 km, 
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outra em Três Corações a 90 km e a de Varginha que fica a cerca de 106 km e 

todas localizadas a NW ou SW deste empreendimento, nenhuma a NE ou SE. Caso 

este empreendimento não operasse com toda certeza o custo da brita a ser 

entregue em Lavras e nos municípios a NE e SE seria maior do que é com a 

operação desta mina. O preço médio CIF que hoje é da ordem de R$ 50,00/t em 

Lavras poderia chegar a R$ 90,00 ou R$ 100,00/t. Caso houvesse a interrupção da 

produção de britas nesta pedreira e em função da localização das demais, as 

chances de implantação de outro empreendimento de mesma natureza em Lavras é 

muito grande, uma vez que o mercado ficará em aberto e se trata de região 

promissora, o que implicaria em novos impactos ambientais como supressão de 

vegetação nativa, abertura de nova cava, implantação de pilha de estéril, 

afugentamento da fauna, dentre outros. 

 

Outras consequências com a não operação do empreendimento seria a perda dos 

empregos diretos e indiretos e da arrecadação da CFEM e de ISS por parte de 

Lavras. 

 

A usina de concreto em licenciamento foi instalada em função da demanda, mas 

principalmente visando a verticalização da cadeia produtiva no empreendimento, já 

que um dos principais insumos (brita) é produzido no local, reduzindo os custos de 

produção do concreto. Logo uma possível não operação desta usina seria mais uma 

consequência da possível não extração da rocha, pois não justificaria a operação da 

usina sem a produção da brita ali. 

 

Em relação a ADA do empreendimento, caso o mesmo não tivesse iniciado suas 

atividades, provavelmente estaria ocupada por pastagens ou empreendimentos 

imobiliários, fato comprovado pela ocupação no entorno da empresa atualmente. 

 

2.8. Processos ANM 

 

As poligonais da área objeto deste licenciamento, somam 53,18 hectares e são 

apresentadas a seguir: 
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Processo ANM n° 834.652/1995 

Fase: Registro de Licença 

Processo ANM n° 830.474/2000 

Fase: Requerimento de Lavra com PAE julgado 

satisfatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 04: Processos ANM 

 

2.9. Reservas minerais 

 

Como o registro do processo ANM n° 834.652/1995 foi realizado via Regime de 

Licenciamento não houve avaliação das reservas, pois não são previstas tais 

avaliações neste Regime. Já os trabalhos de pesquisa mineral na área do processo 

ANM n° 830.474/2000 demonstraram as seguintes reservas, abatida a quantidade 

explorada até o ano de 2019: 

 

 

QUADRO DE RESERVAS 

Reserva Massa (t) 

Medida 4.967.486,40 

Indicada 2.811.520,80 

Inferida 0,00 

Tabela 05: Reservas minerais levantadas. 

Fonte: RAL 2020 
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2.10.  Vida útil 

 

A produção prevista para a extração de rocha para produção de brita e a respectiva 

UTM refere-se a soma da LAS existente com o previsto no Plano de Aproveitamento 

Econômico aprovado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) do processo ANM 

n° 830.474/2000, totalizando 515.000 t/ano. 

 

Somente a reserva medida na área do processo ANM n° 830.474/2000 é suficiente 

para cerca de 10 anos, mas há ainda a reserva indicada nesta área e mais as 

reservas não dimensionadas do processo ANM n° 834.652/1995, o que nos indica 

que as reservas minerais serão suficientes para aproximadamente de 20 anos de 

exploração. O principal limitador para exploração desta rocha e que afetará a vida 

útil desta mina será a pressão antrópica sofrida pela urbanização da área de entorno 

do empreendimento. 

 

2.11. Material estéril (decapeamento) 

 

O estéril da jazida é constituído em sua maioria por rocha alterada e por Argissolos 

Vermelho-Amarelos Estróficos + Argissolos Vermelho – Amarelo Distróficos + 

Latossolos Amarelos Distróficos. 

 

2.11.1. Volume 

 

Neste licenciamento corretivo não está sendo tratada ampliação de área, não sendo 

previsto avanço de lavra ou expansão da pilha de estéril e consequentemente não 

serão gerados grandes volumes de estéril, sendo este material representado 

atualmente por alguma rocha alterada que recobre a rocha sã e algum argissolo. 

Conforme pode ser comprovado ‘in loco” a quantidade de material estéril que 

recobre a jazida na área objeto desta LOC é pequena, algo em torno de 50.000 a 

60.000 m³. Nos anos de 2017, 2018 e 2019, segundo o Relatório Anual de Lavra – 

RAL, a relação estéril/minério realizada nesta jazida foi de 0/1,00, ou seja, não 

houve remoção de estéril neste período e as previsões indicam que esta relação não 

sofrerá maiores alterações durante a vigência desta LOC, até porque a empresa não 
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pretende avançar com a lavra além dos limites definidos na Área Diretamente 

Afetada (ADA). 

 

2.11.2. Forma de disposição 

 

O estéril representado por uma porção de rocha alterada que recobre parte da rocha 

sã será empilhado em pilha existente na porção leste da cava da mina em área de 

2.875 m², conforme apresentado na planta de detalhe do anexo 03. Tal 

empilhamento se dá de baixo para cima, em taludes com altura de 10 m intercalados 

por bermas com 5 m de largura. Esta configuração favorece o processo de 

revegetação, assim que a construção for encerrada, além de garantir estabilidade a 

pilha. Os bancos sobrejacentes são iniciados em cota 10 m superior ao banco 

anterior. A disposição deverá ser interrompida assim que o pé do talude superior 

atingir a distância de 5 metros da crista do talude inferior para preservação e 

estabelecimento da berma de segurança com essa largura mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Caráter estrutural das pilhas de estéril com inclinações (em azul) que direcionem 

corretamente o fluxo pluvial. 

 

As bermas serão construídas mantendo-se inclinação em torno de 2% no sentido 

transversal, caindo para a parte interna e em torno de 1% no sentido longitudinal. 

Essas inclinações favorecem a drenagem das bermas e impedem o acúmulo de 

águas pluviais. As águas deverão seguir seu caminho natural pelas bermas até 

atingir as laterais, de onde alcançarão as drenagens naturais. Também com o 

propósito de direcionar as águas e preservar os taludes, deverão ser construídas 

leiras de proteção sobre a crista de cada talude. 

 

10 m 

10 m 

5 m 

5 m 

Leiras nas cristas dos taludes 
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Figura 02: Vista superior do esquema da inclinação (em azul) das bermas da pilha para as laterais. 

 

No pé da pilha foi construída uma leira para reter possível carreamento de 

sedimentos para as porções a jusante do empreendimento, conforme ilustrado na 

foto a seguir. 

 

 
Foto 03: A leira construída na base da pilha encontra-se recoberta pelo capim. A 
linha vermelha indica sua posição. 
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2.12. Extração da rocha 

 

2.12.1. Equipamentos utilizados na lavra 

 

Como o empreendimento encontra-se em operação e trata-se de uma correção da 

sua produção, os equipamentos necessários à atividade serão os mesmos já 

existentes. Abaixo segue a listagem dos equipamentos necessários ao 

funcionamento do empreendimento, bem como sua finalidade no processo: 

 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE CAPACIDADE FINALIDADE 

Carreta de perfuração 01 10 m/h 
Executar furos para o 

desmonte 

Compressor de ar 

móvel 
01 900 PCM 

Acionamento da 

carreta de perfuração 

Compressor de ar 

estacionário 
05 Diversas 

Calibragem de pneus, 

limpeza de 

equipamentos, 

manutenção 

Rompedor hidráulico 01 1.700 kg 
Quebrar pedras 

grandes 

Escavadeira hidráulica 02 1,2 e 2,2 m³ 
Carregamento do 

estéril e da rocha 

Caminhão basculante 04 14 m³ (média) 
Transporte do estéril e 

da rocha 

Caminhão Pipa 01 5.000 litros 

Umidificação de vias e 

abastecimento da 

carreta de perfuração 

Tabela 06: Equipamentos utilizados na lavra 

 

2.12.2. Método de lavra 

 

A rocha gnaisse existente na área do empreendimento foi aflorante em um primeiro 

momento não sendo necessários trabalhos de decapeamento, atualmente existe um 

pequeno capeamento na porção superior da jazida que deverá ser removido e 

conduzido até a pilha. A rocha é lavrada em bancadas a meia encosta, estando o 

banco mais inferior da pedreira em cava. Os bancos possuem altura média de 12 m 

intercalados por bermas com 10 m de largura. O sistema de bancadas favorece 

todos os serviços de lavra como a drenagem, o desmonte, a seletividade do 
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material, etc. Esse método é amplamente difundido em jazidas dessa natureza e 

possibilita maior economia no desmonte e melhor aproveitamento da jazida. 

 

Com a rocha lavrável exposta, esta é perfurada, detonada com auxílio de explosivos, 

carregada por uma escavadeira hidráulica e transportada até a unidade de 

beneficiamento por caminhões basculantes. Os furos para a detonação primária são 

feitos por uma carreta de perfuração acionada por compressor de ar portátil. 

 

A rocha avança para sudeste, conforme comprovado pela existência de uma cava 

abandonada neste sentido, porém a existência de empreendimentos imobiliários 

pode ter inviabilizado o avanço da lavra seguindo a ocorrência mineral. Desta forma, 

este licenciamento corrige apenas a área já utilizada pelo empreendimento e 

definida como ADA, não havendo previsão de avanço da lavra fora desta área 

(anexo 04, planta Pit de Lavra – 10 anos). 

 

O fluxograma a seguir representa o processo minerário, bem como os insumos 

necessários e as emissões geradas em cada etapa: 
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Figura 03: Fluxograma do processo minerário. 

 

 

 



 

 



FLUXOGRAMA DO PROCESSO MINERÁRIO 

SIM 

NÃO 
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2.12.3. Plano de fogo 

 

No desmonte de rochas é obrigatória a adoção do “Plano de fogo”, nome dado ao 

planejamento do desmonte de cada bancada, contendo todas as informações 

necessárias a detonação do maciço, devendo ser elaborado por profissional 

habilitado (Blaster), responsável pelo recebimento do explosivo, carregamento dos 

furos, sequência de detonação, conferência, detonação, retirada de explosivos não 

detonados e providências quanto ao destino adequado das sobras de explosivos. 

 

Os furos executados pela carreta de perfuração possuem 3” de diâmetro e são 

dispostos em “pé de galinha” segundo uma malha pré definida de 1,75 x 3,50 m, 

conforme ilustrado a seguir. A numeração 1 a 9 mostra a sequência da detonação. 

Os furos possuem profundidade média de 12,50 m, sendo 0,50 m de sub furação, e 

são carregados com emulsão bombeada tipo blend iniciada pelo fundo por 

reforçadores. Nas ligações de coluna e linha são utilizados detonadores não 

elétricos, também denominados linha silenciosa. A iniciação da detonação se dá se 

utilizando de espoleta acoplada a estopim. 

 

 

Figura 04: Esquema de amarração  

 

 

    

   

3,50 m 

1,75 m 

Face livre 

FIGURA ESQUEMÁTICA DA AMARRAÇÃO 

Iniciação 

Furos 

Linha silenciosa 

1 

4 

3 

2 

5 

6 8 

7 

9 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

38 

 

Figura 05: Esquemática do carregamento dos furos. 

 

Por questões de segurança a empresa não armazena explosivos, o blaster da 

empresa informa ao fornecedor de explosivos a malha empregada, a quantidade e a 

profundidade dos furos. De posse destas informações é calculado o plano de fogo 

com as quantidades de explosivos e acessórios que serão utilizados naquele 

desmonte. O empreendimento possui Certificado de Registro junto a Seção de 

Fiscalização de Produtos Controlados da 4º Região Militar, certificado no anexo 05.  

 

2.13. Unidade de tratamento mineral (UTM) 

 

2.13.1. Equipamentos utilizados 

 

Como o empreendimento encontra-se em operação e trata-se de uma correção da 

sua produção, os equipamentos necessários à atividade serão os mesmos já 

existentes. Abaixo segue a listagem dos equipamentos necessários ao 

funcionamento do empreendimento, bem como sua finalidade no processo: 

 

 

 

 

 

12,50 m 

Tampão: 1,80 m 

Carga de coluna: emulsão 

Reforçador 

FIGURA ESQUEMÁTICA DO CARREGAMENTO DOS FUROS 

Linha silenciosa 
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EQUIPAMENTO QUANTIDADE CAPACIDADE APLICAÇÃO 

Alimentador vibratório 01 

200 t/h 

Alimentar o britador primário 

Britador de 

mandíbulas primário 
01 

Realizar a primeira quebra na 

rocha 

Britador cônico  02 
Atuam na quebra secundária e 

terciária da rocha 

Britador cônico 01 
Realiza a fragmentação 

quaternária na rocha 

Peneira de 4 decks 02 Classifica a rocha por tamanho 

Peneira de escalpe 02 
Separa o material mais fino do 

mais grosseiro 

Peneira de escalpe 01 
Separa o material mais fino do 

mais grosseiro 

Pá carregadeira  02 2,5 m³ Carregamento do produto (brita) 

Tabela 07: Equipamentos utilizados no beneficiamento 

 

2.13.2. Descrição do processo 

 

O R.O.M. é basculado em silo dotado de alimentador vibratório que abastece o 

britador primário de mandíbulas. Após sofrer esta primeira cominuição a rocha sofre 

um peneiramento onde o retido segue via transportador de correia até uma pilha 

pulmão e o passante constitui a bica corrida (produto). Da pilha pulmão o material é 

retomado por uma calha vibratória que alimenta um transportador de correia até a 

britagem secundária (britador cônico), de onde segue para um primeiro 

peneiramento. O retido sofrerá uma britagem terciária (britador cônico) e o passante 

já constitui produto final. Já o material gerado pela britagem terciária segue para 

novo peneiramento, onde o retido retorna ao britador terciário cônico e o passante 

constitui o produto final. Quando há necessidade, a brita 1 é encaminhada via 

transportador de correia até uma britagem quaternária para acréscimo de produção 

nos produtos mais finos, quando não há demanda, esta etapa do processo 

permanece desligada. A capacidade instalada de beneficiamento é da ordem de 200 

t/h de brita 

 

Após sofrer britagem e classificação granulométrica, a rocha, já sob a forma de brita, 

é transportada via transportador de correia até o pátio de estocagem, de onde será 

carregado por pá-carregadeira. 
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Figura 06: Esquema do Circuito de Britagem 
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2.14. Usina de concreto 

 

O empreendimento possui em sua planta a atividade de produção de concreto para 

diversos segmentos da construção civil com capacidade nominal de produção de 80 

m³/hora.  

 

O processo inicia-se com a solicitação do cliente, posteriormente é feito a separação 

dos agregados que serão utilizados para a mistura em caminhão betoneira para a 

produção do concreto. Os agregados utilizados (brita 0, brita1 e pó de pedra) são 

produzidos pela Indústria de Cal SN. Já os demais agregados (cimento, aditivos e 

areia), são fornecidos por terceiros. O cimento é estocado em silo, o aditivo em 

tanques plásticos fechados e os demais são estocados no pátio do empreendimento.  

 

 O caminhão retorna ao empreendimento e é direcionado para a limpeza da 

betoneira no bate lastro, para que não contamine a próxima produção. A água 

utilizada para limpeza dos caminhões é reutilizada e os resíduos gerados são 

armazenados para posterior utilização na forragem de estradas, principalmente no 

período chuvoso. 

 

Abaixo segue a listagem dos equipamentos utilizados na usina de concreto: 

 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FABRICANTE MODELO 

Silo 02 -x-x-x- -x-x-x- 

Caminhão 

betoneira 
08 Ford Cargo 2629 

Caminhão bomba 04 Ford Cargo 2629 

Tabela 08: Equipamentos utilizados na usina de concreto 
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Fluxograma do processo produtivo de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Fluxograma do processo produtivo do concreto. 

 

2.15. Carregamento e transporte da brita (produto) 

 

A brita em suas diversas granulometrias e já apta a comercialização é 

disponibilizada em um pátio onde existem duas pás carregadeiras disponíveis para o 

carregamento destes produtos. Já o transporte é realizado por conta do comprador, 

a empresa comercializa o produto com preço FOB. 

 

Apesar da empresa não ser responsável pelo transporte do produto, há orientação 

verbal aos transportadores para que os caminhões sejam lonados após o 
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carregamento a fim de evitar derramamento de material pelas vias públicas, 

conforme previsto na Resolução CONTRAN n° 441 – 28/05/2013, mas tal fato 

normalmente só acontece quando há carregamento em excesso, prática não 

admitida pela Indústria de Cal SN Ltda. A empresa elaborou cartilha orientativa aos 

motoristas que transportam a brita onde este tema é abordado, dentre outros. Cópia 

desta cartilha segue no anexo 06. 

 

As diversas granulometrias de brita foram destinadas a clientes de todo o entorno de 

Lavras, abastecendo principalmente os seguintes municípios: 

 

Bom Sucesso Itutinga 

Carmo da Cachoeira Lavras 

Carrancas Luminárias 

Ibituruna Nazareno 

Ijaci Nepomuceno 

Ingaí Perdões 

Itumirim Ribeirão Vermelho 

 

 

2.16. Insumos empregados 

 

Na atividade de lavra de gnaisse se fazem necessários explosivos, acessórios de 

detonação, brocas, hastes, luvas, punhos e bits para execução dos furos, pneus, 

óleo diesel, lubrificantes e peças para os equipamentos e materiais de desgaste para 

a caçamba da escavadeira, carregadeira e báscula dos caminhões. 

 

Na instalação de britagem são necessários revestimentos para os britadores, telas 

para as peneiras, lubrificantes, roletes e correias de borracha para os 

transportadores contínuos. 

 

O empreendimento é dotado de almoxarifado e áreas específicas e apropriadas ao 

armazenamento de produtos como lubrificantes e óleo diesel. 
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Os insumos listados abaixo são os de maior consumo no empreendimento: 

 

INSUMO (MINA E UTM) 
QUANTIDADE 

CONSUMIDA/ANO 

Correia de Borracha de Alta Resistência (m) 354,00 

Diesel (litro) 295.794,00 

Espoleta Elétrica de Retardo (uni) 3.705,00 

Estopim (m) 103,00 

Explosivos (kg) 93.910,00 

Explosivos Encartuchados (kg) 1.175,00 

Haste (m) 40,00 

Mandíbula Móvel (uni) 2,00 

Mandíbula p/ Britador (uni) 5,00 

Revestimentos (m²) 11,00 

Roletes para correia transportadora (uni) 327,00 

Tela de Borracha (m²) Tela de Borracha (m²) 51,00 

Tabela 09: Insumos utilizados na mina e no beneficiamento 

Fonte: RAL/ANM ano base 2019 

 

 

 (CONCRETO INSUMO) 

QUANTIDADE 

CONSUMIDA POR m³ DE 

CONCRETO 

QUANTIDADE 

MENSAL DE INSUMOS 

Cimento 234 kg 3.624,2 t 

Aditivo p/ controle de 
hidratação de cimento 

1,63 kg 25,2 t 

Pó de pedra 232 kg 3.593,2 t 

Brita 977 kg 15.131,8 t 

Água 200,5909 l 3.106,752 m³ 

Areia 600 kg 9.292,8 t 

Tabela 10: Insumos utilizados na fabricação do concreto. 
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3. DEMANDA DE PRODUTO X PRODUÇÃO X VIABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

Este capítulo irá destacar as características socioambientais observadas na área de 

influência do empreendimento, analisando suas relações, e o estágio atual de 

preservação. Por fim, será avaliada a viabilidade ambiental de ampliação das 

atividades de mineração na poligonal ANM já onerada e caracterizada neste estudo. 

 

3.1. Análise integrada 

 

Segundo O Anuário Mineral Brasileiro de 2010 editado pela Agência Nacional de 

Mineração (ANM), naquele ano havia 779 minas produzindo rocha britada no país, 

sendo 53 de grande porte, 334 de médio porte e 392 de pequeno porte, a maioria de 

controle familiar. Estas empresas geram cerca de 20 mil empregos diretos e mais de 

100 mil indiretos. São consideradas pela ANM como minas de grande porte aquelas 

que produzem mais de 1.000.000 de t/ano de ROM, de médio porte as que 

produzem entre 100.000 e 1.000.000 de t/ano e as de pequeno porte são aquelas 

com produção de ROM abaixo de 100.000 t/ano. Considerando tal classificação e a 

produção requerida neste licenciamento corretivo, a Indústria de Cal SN é 

considerada uma mina de médio porte, porém perante a legislação ambiental de 

Minas Gerais é enquadrada como grande porte. 

 

O mercado de brita no Brasil não está consolidado. Então, em qualquer micro 

mercado, pode haver aquisições e fusões para proporcionar maior poder de 

competitividade. Além da diluição dos custos, as empresas buscam maior 

participação em cada micro mercado, ampliação de sua área de atuação, aumento 

da capacidade de fornecimento e fortalecimento de participações nos canais de 

distribuição, por exemplo, nos segmentos de concreto e asfalto, levando a 

verticalização da cadeia produtiva, como no caso da SN, que possui a concreteira 

junto a mineração. 

 

Quanto aos recursos minerais para a produção de brita, eles são teoricamente 

abundantes. Entretanto, se não forem adequadamente protegidos, serão 
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esterilizados pela urbanização. Há necessidade de ordenamento territorial, isto é, 

que zoneamentos protejam também recursos minerais como areia, argila e rocha. 

Pedreiras para produção de pedra britada costumam ter vida bastante longa. São 

comuns os casos em que elas estejam em produção há mais de 30 anos. Muitas 

vezes sua localização próxima às cidades torna-se um fator positivo. Algumas delas 

são utilizadas no fim da sua vida produtiva como depósitos de material inerte, 

tornando-se, depois de preenchidos áreas onde outras atividades podem ser 

instaladas. 

 

Os estudos de impacto ambiental desenvolvidos na área e detalhados neste EIA, 

demonstraram a incidência de impactos ambientais positivos e negativos 

decorrentes da operação do empreendimento. Os impactos ambientais negativos 

serão em sua maior parte restritos à área de influência diretamente afetada, quase 

que exclusivamente inseridas dentro da própria área do empreendimento, alguns 

irreversíveis, e, na sua grande maioria reversíveis ou controláveis com as medidas 

mitigadoras e ações propostas neste EIA, que serão detalhadas no Plano de 

Controle Ambiental – PCA. 

 

Por outro lado, atuando em área de abrangência maior que os impactos adversos, 

os impactos positivos, principalmente associados aos aspectos econômicos, 

apresentam-se em magnitude significativamente maior, destacando: 

 

 Incremento no setor mineral municipal; 

 Incremento no setor agrícola e construção civil 

 Geração de novos postos de trabalho; 

 Aumento da renda per capita do município; 

 Desenvolvimento local e regional; 

 Incremento de receitas públicas; 

 Qualidade de vida da população. 

 

A produtividade das empresas brasileiras é considerada muito baixa devido às 

dificuldades financeiras encontradas ao longo dos tempos o que impossibilita muitas 

vezes a aquisição e modernização de equipamentos e processos. 
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Este licenciamento corrige a produção do empreendimento para 515.000 t/ano e 

como as reservas minerais apresentam-se em quantidades suficientes para um 

projeto de vida de dezenas de anos, há recursos minerais suficientes para atender a 

demanda de britas que a região vem solicitando. O segmento da construção civil, 

maior consumidor de brita, nos períodos de abundância econômica é favorecido 

como todos são nestes momentos, já nas crises o segmento costuma receber 

incentivos dos governos, pois é grande empregador de mão de obra e possui cadeia 

produtiva muito verticalizada, atingindo vários setores da economia. 

 

3.2. Tendência evolutiva 

 

O empreendimento está inserido na zona rural do município de Lavras em região 

antropizada por pastagens sub utilizadas, silviculturas, outras atividades industriais, 

uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da COPASA e ocupação urbana. Em 

consulta ao IDE-Sisema verifica-se que a Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento possui os seguintes atributos em ralação ao uso e ocupação do 

solo: 

 

 Cobertura da Terra – Modis 2012: mosaico de agropecuária com 

remanescentes florestais 

 Componente humano: muito favorável 

 Qualidade ambiental: muito baixa 

 Risco ambiental: alto 

 Vulnerabilidade natural: baixa 

 

A tipologia vegetal predominante é a Floresta Estacional Semidecidual, com 

presença marcante de fragmentos margeando os cursos d`água e nas áreas de 

baixada. O restante é caracterizado por pastagens antigas com presença de 

arbustos tortuosos esparsos e árvores de porte médio, atribuindo a região muita 

influência antrópica e vegetação preservada em áreas de preservação permanente. 

 

Na área de influência (AI) do empreendimento é possível estabelecer todas as 

influências que um empreendimento deste porte pode exercer sobre o meio 
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ambiente. Como os impactos encontram-se bastante caracterizados em decorrência 

do longo tempo em que a mina se acha implantada, torna-se impossível fazer 

qualquer conjectura sobre as atuais e futuras condições de degradação ambiental 

sem considerar a inserção desse empreendimento. 

 

É, todavia, fácil de verificar, pela extensa área circunvizinha ao mesmo, que as 

condições de degradação do ambiente nativo nessa região são bastante 

pronunciadas, principalmente em decorrência da ocupação antrópica na zona rural, 

do desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuárias e da criação de novos 

bairros próximo ao empreendimento. Devemos destacar que o município de Lavras 

teve uma grande expansão em direção a mineração de forma inexplicável, pois 

existem várias outras áreas de expansão dentro do perímetro urbano. Nesse 

contexto, podemos concluir que os impactos causados pelo empreendimento 

ocorrem em uma área totalmente degradada, enfatizando, obviamente, a 

responsabilidade desta atividade mineraria nessa degradação, que é o objeto deste 

trabalho. 

 

Por se tratar de licenciamento corretivo de empreendimento em operação e com 

todos os impactos bem caracterizados e controlados, não há expectativas de 

evolução destes impactos e não ocorrerá expansão da Área Diretamente Afetada 

(ADA), o que precisa ser controlado é a tendência evolutiva da urbanização sobre o 

empreendimento, caso contrário, mesmo com todas as medidas mitigadoras, 

surgirão demandas junto a diversos órgãos, onde serão necessários recursos 

públicos e tempo de trabalho de servidores, ambos tão escassos no Estado. 

 

3.3. Viabilidade ambiental 

 

A mineração de rocha para brita não traz graves danos ambientais, se comparada 

com a extração de minerais metálicos. O estéril da jazida é constituído de material 

inerte, o aproveitamento na britagem é total e todo o processo é a seco, eliminando 

as barragens de rejeitos. O problema mais notório é o paisagístico, principalmente 

por estarem as pedreiras situadas próximas a centros urbanos. O impacto visual da 

pedreira cria oposição dos passantes e da comunidade mais próxima. Já os 
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benefícios gerados pelo empreendimento são significativos por trazerem retorno 

econômico em empregos e impostos para as localidades próximas ao 

empreendimento e para o município, sendo a dimensão deste impacto positivo 

proporcional a quantidade de substância que será extraída na área com potencial de 

exploração, considerando o cumprimento das exigências ambientais. 

 

Os impactos ambientais negativos causados pelo empreendimento encontram-se 

bem caracterizados em função do tempo de operação do mesmo e as medidas de 

controle destes impactos tem se mostrado satisfatórias para mitigá-los. Em função 

da proximidade da área urbana com o empreendimento, a empresa vem 

empregando várias ações com a finalidade de melhorar o conforto da vizinhança, 

sob supervisão e fiscalização do Ministério Público, Polícia Militar do Meio Ambiente, 

Agência Nacional de Mineração (ANM) e SUPRAM/Sul de Minas, a saber: 

cercamento e sinalização da área do mina, implantação de cortina arbórea, controle 

de poeira, ruído e vibração, tratamento de efluentes, dentre outros. Conclui-se que, 

diante das considerações expostas, muitos impactos são adversos, permanentes, de 

longo prazo e irreversíveis, mas todos possuem medidas ambientais de minimização 

e alguns de mitigação ou mesmo compensação. No entanto, um planejamento 

técnico adequado, associado à regularização ambiental, garantirá a operação do 

empreendimento com respeito ao meio ambiente e à população vizinha. A 

necessidade de fornecimento continuado de brita para a região pelo 

empreendimento é condição que não pode ser desconsiderada. 

 

Diante do exposto, a operação deste empreendimento é ambientalmente viável, 

desde que, as medidas mitigadoras e ações propostas descritas neste EIA, sejam 

devidamente implementadas seguindo as diretrizes do Plano de Controle Ambiental 

apresentado. 
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4. ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

4.1. Critérios para definição da área de influência 

 

Não existe legislação ou termos de referência que norteiam o critério para a 

definição das áreas de influências de empreendimentos, tornando a escolha 

exclusivamente técnica. O Inciso III do artigo 5º da Resolução CONAMA n° 001/86 

estabelece a seguinte diretriz na elaboração de EIA/RIMA: “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” (BRASIL, 1986). Portanto, a área de influência de um 

empreendimento compreende a extensão geográfica a ser afetada direta e 

indiretamente pelos impactos gerados nas fases de planejamento, implantação, 

operação e desativação (quando for o caso) do mesmo, definindo a bacia 

hidrográfica como uma fundamental unidade territorial da avaliação ambiental. 

Dessa forma, as áreas de influência indicam os limites geográficos representativos 

dos impactos ambientais identificados, sendo comumente divididas em: 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA) 

 Área de Influência Direta (AID) 

 Área de Influência Indireta (AII) 

 

4.2. Área diretamente afetada (ADA) 

 

É a área sujeita aos impactos diretos da instalação e operação do empreendimento, 

ou seja, tudo que é e será efetivamente utilizado pela atividade objeto do 

licenciamento em questão. É o local onde ocorre toda ocupação/alteração física 

decorrente da operação do empreendimento e que sofrerá os impactos mais 

significativos em função de sua operação. Assim, foi considerada como ADA pela 

Indústria de Cal SN aquela área delimitada pela atividade de lavra, beneficiamento, 

concreteira, pátios de estocagem, estradas de acesso, pilha de disposição do estéril, 

e estruturas de apoio, totalizando 14,4514 ha. 
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Imagem 05: Área Diretamente Afetada pelo empreendimento representada pela cor 
vermelha e as poligonais ANM em amarelo processo 834.652/1995 e em laranja processo 
830.474/2000. Fonte: Google Earth. 

 

4.3. Área de Influência Direta (AID) 

 

Engloba a ADA e é o local em que os impactos gerados afetam diretamente o meio 

ambiente e a sociedade, principalmente, pelos impactos diretos ou de primeira 

ordem, sendo representada pela área adjacente ao empreendimento e limitada pelas 

cotas mais elevadas do terreno, sendo considerado que os impactos não seriam 

sentidos de forma direta nas vertentes opostas ao empreendimento. A área de 

influência direta corresponde a 41,4 ha. 
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Imagem 06: Área de Influência Direta do empreendimento representada pela cor vermelha e as 
poligonais ANM em amarelo processo 834.652/1995 e em laranja processo 830.474/2000. 
Fonte: Google Earth. 
 

4.4. Área de Influência Indireta (AII) 

 

É aquela faixa de entorno ao empreendimento que, embora não ocupada 

diretamente pelo mesmo, sofre seus efeitos positivos e negativos de segunda ordem 

ou superior, ocasionados pelo efeito cumulativo e sucessivo que as modificações 

provocam no meio. Foram consideradas aquelas áreas de onde se avistam o 

empreendimento e seus contrastes com a paisagem natural, de onde se ouvem ao 

longe os ruídos ocasionados pelos equipamentos e detonações, onde são 

percebidas certa poeira decorrentes do tráfego de equipamentos, etc, mas no qual 

os impactos e efeitos decorrentes da operação são considerados menos 
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significativos do que nos territórios das outras duas áreas de influência (ADA e a 

AID). Nessa área tem-se como objetivo analítico propiciar uma avaliação da inserção 

regional do empreendimento. É considerado um grande contexto de inserção da 

área de estudo propriamente dita. 

 

Outra área de influência indireta considerada foi aquela correspondente à drenagem 

natural situada logo a jusante do empreendimento, passando pelo Ribeirão 

Vermelho até sua foz no Rio Grande, devido à possibilidade de receberem 

sedimentos oriundos da alteração das drenagens naturais. 

 

Outro tipo de influência indireta ocasionado pelo empreendimento, de caráter 

positivo para com a comunidade, é a geração de postos de trabalho, movimentação 

do comércio local e recolhimento de tributos a municipalidade, o que acaba por 

abranger todo o município de Lavras. 
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Imagem 07: Área de Influência Indireta do empreendimento representada pela cor azul e roxa e as 
poligonais ANM do empreendimento em amarelo e laranja. 
Fonte: Google Earth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA AID 
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Avaliação das áreas impactadas: 

 

ADA = Área Diretamente Afetada 

 

AID= Área de Influência Direta 

 

AII= Área de Influência Indireta 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Para planejarmos ações de mitigação de impactos ambientais causados por 

atividades antrópicas, é necessário o conhecimento de cada um dos principais 

elementos físicos, bióticos e sócios econômicos que compõem o ambiente em 

estudo. Neste diagnóstico ambiental não serão apenas consideradas as 

caracterizações dos elementos na área de influência, mas também o grau de 

conservação atual desses elementos e os principais impactos ambientais pré-

existentes na área em função de outras atividades antrópicas. 

 

O diagnóstico ambiental da AID do empreendimento compreendeu levantamentos 

bibliográficos e de campo realizados no local, considerando afetados os meios físico, 

biótico e sócio econômico, já o diagnóstico da AII levou em consideração o meio 

sócio econômico e a bacia hidrográfica incluída nesta área. 

 

5.1. Meio físico 

 

5.1.1. Caracterização do clima 

 

O empreendimento está inserido em uma região, que segundo o Sistema de 

Classificação Climática de Wladimir Köppen, apresenta clima do tipo Cwa, ou seja, 

clima temperado úmido com inverno seco e verão quente. A temperatura do mês 

mais quente ultrapassa aos 28ºC e a mínima chega aos 10ºC. 

O índice pluviométrico entre 1.400 mm e 1.500 mm anualmente. O mês mais seco é 

o de julho com precipitação de 13 mm, em média, e o mês mais chuvoso o de 

dezembro com precipitação entre 280 mm e 300 mm. A estação de seca estende-se 

de abril a setembro. 

 

Já segundo o IDE-Sisema, o empreendimento possui índice de umidade B2 (clima 

úmido com pequena deficiência de água) e encontra-se na zona climática Tropical 

Brasil Central, subquente, com temperatura média entre 15 e 18 ° C em pelo menos 

1 mês e semiúmido com 4 a 5 meses do ano secos. 
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5.1.2. Caracterização geológica 

 

Na AID afloram rochas graníticas, de aparência homogênea, sã, compacta e de cor 

branca acinzentada, com cordões ou filões irregulares de mineral preto. Apresentam 

granulação média, textura granular hipidiomórfica definida pela presença de cristais 

orientados de feldspato e quartzo associados a filmes intergranulares de minerais 

máficos. Segundo o IDE-Sisema tal rocha pertence ao Complexo Lavras (A3la) 

caracterizado pelo metamorfismo de alto grau, fácies granulito, e a ocorrência de 

várias intrusões e complexos granitóides de idade Arqueano Superior. 

 

As primeiras descrições das rochas que compõem a crosta siálica arqueana do 

Cráton São Francisco Meridional foram feitas por Barbosa (1954). Esse autor 

introduziu o termo Série Barbacena para designar um conjunto de rochas xistosas, 

de natureza básica, extremamente granitizadas, situadas na região de Barbacena, 

as quais considerou como formadas em ambiente geossinclinal. Para Barbosa 

(1954) essa série estaria situada, estratigraficamente sobre a Série Mantiqueira, 

conhecida hoje como Gnaisse Piedade (Ebert 1958) e abaixo da Série Minas, 

atualmente Supergrupo Minas (Dorr 1969). 

 

No mapeamento realizado pelo DNPM/CPRM (Projeto Jequitinhonha) todas essas 

rochas, na região considerada, foram incluídas na denominada Associação 

Barbacena/Paraíba do Sul, dentro de duas unidades de mapeamento, chamadas de 

Complexo Granito-Gnássico e Granitóides. Troouw et alii (1986), retomam o nome 

Mantiqueira, porém na categoria de grupo, para reunir um conjunto de gnaisses 

bandados, por vezes migmatiticos, com intercalações de anfibolito e hornblenda-

gnaisses, além das ocorrências localizadas de charnoquito e de anfibolito sem 

orientação preferencial. 

 

O complexo Gnáissico-migmatítico ou Ortognáissico caracteriza-se pela presença de 

rochas granitóides de composição granítica, granodiorítica, diorítica e quartzo-

diorítica. Estas rochas por vezes exibem estruturas gnáissicas, que pode variar de 

tênue a marcante, de direção geral E-W e mergulhos sub-horizontais. 
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Figura 08: Mapa geológico ilustrando a localização da AID do empreendimento com a seta.  
Fonte: IDESISEMA 

 

 

5.1.3. Geomorfologia 

 

Lavras está inserida no contexto da Bacia do Alto Rio Grande, onde existem três 

principais unidades geomorfológicas: o Planalto dos Campos das Vertentes, Planalto 

de Andrelândia e a Serra da Mantiqueira (CETEC, 1983; RADAMBRASIL, 1983), 

além de outras como a Serras de Carrancas - São Thomé das Letras, Patamares de 

Campo Belo e Formiga e Planalto de Oliveira. Estão localizadas em uma área 

cratônica, isto é, em terrenos de plataformas pré-cambrianas que se mantiveram 

estáveis durante o Ciclo Brasiliano. Desta forma, constata-se que a unidade está 

inserida no Setor Ocidental do Cráton do São Francisco (HASUI, 2012). O 

mapeamento geomorfológico do Projeto RADAMBRASIL (1983) considerou estas 

áreas (outrora pertencentes ao Planalto dos Campos das Vertentes) como um 

compartimento planáltico que sofreu intensa dissecação, originando formas 

mamelonares e cristas e resultando em uma paisagem característica do tipo “mares 

de morros”. Segundo Gontijo-Pacutti et al. (2012) tratam essa região como um 

sistema de serras residuais. Em síntese, esta unidade retrata uma paisagem que 

sofreu processo de soerguimento ao longo do Cenozoico (Almeida & Carneiro, 1998) 

e, concomitantemente, tem sofrido um rebaixamento erosivo intenso. Estes 

Complexo Lavras 
A3la 

Corpo Ribeirão 
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Complexo Serra de 
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Grupo Nova Lima 
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episódios erosivos estão ligados às variações climáticas originando, em geral, um 

aumento da umidade no final do Paleógeno e início do Neógeno. 

 

O Planalto dos Campos das Vertentes, com altitudes variando de 400 a 1300 m, 

configura um elevado compartimento planáltico intensamente dissecado em formas 

mamelonares e cristas, formando uma paisagem característica do tipo “mar de 

morros”. As feições morfológicas encontram-se esculpidas em litologias 

predominantemente do Complexo Barbacena. A drenagem é do tipo dendrítica de 

densidade fina a grosseira com incisão bastante variável, mas em geral a 20–25 m 

de profundidade em relação ao topo das colinas. 

 

O Planalto de Andrelândia possui relevo, de maneira geral, com padrão de 

dissecação homogêneo, com tendência mais pronunciada para as densidades de 

drenagem média a grosseira. É frequente a presença de voçorocas devido à 

conjugação de fatores de alteração das rochas, aliada a ausência de cobertura 

vegetal, fatos que facilitam o deslizamento dos pacotes alterados. A drenagem é do 

tipo dendrítica, tendo como principal coletor o Rio Grande. 

 

A Serra da Mantiqueira apresenta as altitudes mais elevadas do estado de Minas 

Gerais e se estende a partir das cabeceiras do Rio Camamducaia, no sul do estado, 

pela divisa de Minas Gerais com São Paulo, Rio de Janeiro e prossegue de modo 

descontínuo ao longo da fronteira entre Minas Gerais e Espírito Santo. É constituída 

de gnaisses, migmatitos e quartzitos, cujas alterações resultaram nos Cambissolos 

dominantes, sobre os quais se instalou a chamada Mata Altântica, com vegetação 

dos tipos Floresta Montana e Floresta Alto-Montana. 

 

Cerca de 80% da Bacia do Alto Rio Grande é constituída de planaltos de elevada 

altitude (aproximadamente 1000 m), sendo estes o Planalto dos Campos das 

Vertentes (porção sententrional) e o Planalto de Andrelândia (porção meridional). 

Grosso modo, esses planaltos são separados pelo curso do Rio Grande e a 

paisagem de ambos é composta por colinas de topos suavemente arredondados 

com vertentes côncavo-convexas com declive de 10 a 50% e planícies de 

inundação, em geral estreitas (CETEC, 1983; RADAMBRASIL, 1983). 
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São reconhecidas as seguintes classes de declividade do relevo: plano (< 3%); 

suave ondulado (3 a 8%); ondulado (8 a 20%); forte ondulado (20 a 45%); 

montanhoso (45 a 75%); e escarpado (> 75%). A Bacia do Alto Rio Grande possui 

relevo movimentado, sendo inexistentes grandes áreas contínuas com declividades 

menores que 5%. Aproximadamente 90% da área da bacia tem declividade maior 

que 15%. O extremo sul da bacia é formado pela Serra da Mantiqueira, onde se 

localizam as maiores altitudes médias, variando de 1200 a 1800 m, com relevo 

escarpado possuindo declividade maior que 70% e vales extremamente profundos, 

com aproximadamente 400 m de desnível em relação aos cumes (CETEC, 1983; 

RADAMBRASIL, 1983). A unidade se apresenta como uma feição de patamar, isto 

é, está em um nível topográfico intermediário entre os terrenos altos do Planalto de 

Oliveira, do Planalto dos Campos das Vertentes, do Planalto de Andrelândia e da 

Serra da Canastra, e os terrenos baixos da Depressão do Alto Rio São Francisco. 

Em geral, os patamares apresentam uma paisagem de modelados de dissecação de 

topos convexos compostos por morros e colinas suaves. Topos aguçados são mais 

raros, mas podem ser encontrados na porção sul. O aprofundamento das incisões é 

considerado em geral Fraco (valores entre 50 e 100m) na maioria da unidade. A 

densidade de drenagem é bastante variável ao longo da unidade, podendo se 

verificar todas as classes, desde Muito Fina (interflúvios menores que 250m) até 

Muito Grosseira (interflúvios maiores que 3.750m). De maneira geral, se verifica que 

a porção norte da unidade apresenta densidade de drenagem grosseira, enquanto 

na porção sul a densidade tende a ser mais alta. 

 

A AID do empreendimento encontra-se na encosta nordeste de um dos morros 

pertencentes ao “mar de morros” característicos da unidade Patamares de Campo 

Belo e Formiga, onde está inserido o empreendimento (IDE-Sisema). O morro é 

delimitado por cursos d’água nas suas cotas inferiores, possuindo um topo com 

altitude da ordem de 930 m, indo até 800 m na porção norte onde corre o Ribeirão 

Vermelho. Sua formação está relacionada a processo de soerguimento ocorrido ao 

longo do Cenozoico e, concomitantemente, tem sofrido um rebaixamento erosivo 

intenso. A lavra do gnaisse realizada no empreendimento se dá em rochas do 

Complexo Lavras, já descrito anteriormente. 
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5.1.4. Caracterização do solo 

 

Segundo o Mapa de Solos de Minas Gerais disponível no IDE-Sisema, o tipo 

encontrado na AID do empreendimento é o PVAe12, denominado Argissolos 

Vermelho-Amarelos Estróficos + Argissolos Vermelho – Amarelo Distróficos + 

Latossolos Amarelos Distróficos. São definidos pela presença de horizonte 

diagnóstico B textural, apresentando acúmulo de argila em profundidade devido à 

mobilização e perda de argila da parte mais superficial do solo. Argissolos de cores 

vermelhas acentuadas devido a teores mais altos e à natureza dos óxidos de ferro 

presentes no material originário, em ambientes bem drenados apresentam fertilidade 

natural muito variável devido à diversidade de materiais de origem. 

O teor de argila no horizonte subsuperficial (de cor vermelha) é bem maior do que no 

horizonte superficial. As camadas subsequentes ao horizonte superficial, devido à 

variada natureza dos sedimentos depositados, são, por conseguinte, muito variável 

em suas características morfológicas, principalmente a relação à composição 

granulométrica, cor, consistência e estrutura. Estes horizontes são classificados 

como imperfeitos ou moderadamente drenados. 

 

As principais limitações a sua utilização são os declives dos terrenos mais 

acidentados e a deficiência de fertilidade, sendo a pastagem com plantio de capins 

exóticos a principal ocupação na AID, além da mineração. 

 

 

5.1.5. Recursos hídricos 

 

O empreendimento encontra-se na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, na Unidade de 

Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) do Rio das Mortes (GD2). 

O Rio Grande nasce na Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas/MG a uma 

altitude de 1.980 metros, e percorre cerca de 1.286 km, até receber as águas do rio 

Paranaíba, na divisa entre São Paulo e Mato Grasso do Sul, formando o rio Paraná. 

Sua Bacia Hidrográfica ocupa uma área de 143,4 mil km² na divisa entre os Estados 

de Minas Gerais e São Paulo. Cerca de 60% da área da bacia encontra-se em Minas 
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Gerais. A partir da confluência com o rio das Canoas, o rio Grande passa a marcar a 

divisa entre SP e MG. 

Os principais afluentes do rio Grande pela margem esquerda são os rios Aiuruoca, 

Capivari, Verde, São João, Carmo Sapucaí (paulista), Pardo e Turvo, onde os 

quatros últimos apresentam suas nascentes localizadas em território paulista. Pela 

margem direita destacam-se os rios da Morte, Jacaré, Santana, Formiga, Pouso 

Alegre, Uberaba, São Francisco e Verde ou Feio e os ribeirões Borá, Dourados, 

Ponte Alta, Conquistinha, Ponte Alta/Toldas, do Buriti, da Bagagem, São Mateus, do 

Frutal, Marimbondo, da Moeda, Parafuso, do Bonito, Tronqueira, Monte Alto e da 

Mutuca. 

A bacia faz parte da Região Hidrográfica do Paraná e abrange, total ou parcialmente, 

393 municípios: 179 em SP e 214 no território mineiro. Deste total, 380 municípios 

têm sede na bacia. Em termos de importância econômica e população, os 

municípios com maior destaque são Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campos 

do Jordão, Franca e Mogi Guaçu, em São Paulo, e Uberaba, Capitólio, Alfenas, 

Lavras, Itajubá e São João Del Rei, em Minas Gerais. 

Segundo o IDE-Sisema a norte do empreendimento situa-se o Ribeirão Vermelho 

que deságua no Rio Grande muito próximo da área urbana do município de Ribeirão 

Vermelho. O curso d’água representado a oeste na planta do anexo 03, sem 

denominação, foi observado nos meses de janeiro/2020 e junho/2020 e se 

apresentou como perene. Já as drenagens a leste são intermitentes, sendo a água 

dali oriunda do desaguamento da cava. 
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Figura 09: Localização do empreendimento na GD2 indicada pela seta. 

Fonte: http://www.igam.mg.gov.br/ 

 

 

5.2. Meio biótico 

 

5.2.1. Metodologia do levantamento do meio biótico 

 

Por se tratar de licenciamento corretivo sem supressão de vegetação, sem 

ampliação da área ocupada atualmente e em função da AID do empreendimento 

estar totalmente impactada por diversas ocupações antrópicas como pastagens e 

silviculturas há vários anos, o levantamento da fauna e da flora considerou o 

trabalho realizado nos períodos de 07 a 10/03/2017 e 12 a 14/07/2017 no âmbito do 

licenciamento do processo COPAM n° 14624/2006/004/2017. Devido a estas 

características de elevada antropização da AID, da consequente redução dos 

fragmentos florestais e da ausência de corredores ecológicos ligando os poucos 

fragmentos florestais, não se fazem necessárias novas campanhas de campo 

detalhadas onde seriam verificadas a existência de espécies da fauna e da flora já 

identificadas, além de já existir adaptação das espécies menos exigentes a este 
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nível de ocupação humana. Não ocorrerão impactos sobre a fauna e a flora além 

dos atuais, bem conhecidos e caracterizados. 

 

A AID do empreendimento encontra-se inserida no bioma Mata Atlântica, segundo o 

Mapa de Limite dos Biomas do IBGE e conforme ilustrado a seguir. 

 

 

Figura 10: Limite de Biomas 

Fonte: IDESISEMA 

 

Em consulta ao Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do IDE-SISEMA, verifica-

se que o meio biótico na AID do empreendimento possui os seguintes atributos: 

 

 Área prioritária para conservação: baixa 

 Grau de conservação da vegetação nativa: muito baixa 

 Integridade da fauna: baixa 

 Integridade da flora: muito baixa 

 Relevância regional da fitofisionomia floresta estacional semidecidual: muito 

baixa 

 Prioridade para conservação de anfíbios e répteis: baixa 

 Prioridade para conservação da mastofauna: baixa 

 Prioridade para conservação da avifauna: baixa 

 Prioridade para conservação da flora: muito baixa 

 

Mata Atlântica 

Cerrado 

AID 
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As informações fornecidas pelo ZEE do IDE-SISEMA  indicam que o ambiente 

natural na AID foi altamente degradado por atividades diversas ao longo dos anos de 

ocupação humana, o que afetou profundamente a flora e a fauna local, não sendo a 

área relevante para estes componentes, o que não isenta a necessidade de 

preservação dos fragmentos florestais locais, que acabam por servir como refúgio e 

áreas de nidificação para espécies menos exigentes da fauna, apenas não se 

justifica um levantamento aprofundado destes componentes na AID em função das 

características locais, salvo melhor entendimento de técnicos da SEMAD/MG. 

 

5.2.2. Caracterização da flora 

 

O município de Lavras está inserido nos limites do Bioma Mata Atlântica, um dos 

mais importantes, devido a sua grande biodiversidade. Possui características 

fitofisionômicas de Floresta Estacional Semidecidual Montana, com campos de 

pastagens e agricultura. A vegetação possui áreas com Eucaliptos, possuindo 

predominância de áreas com gramíneas, vegetação natural sem palmeiras e 

cobertura vegetal antrópica dominante. 

 

Sua vegetação se dá por savana parque, savana gramíneo-lenhosa, savana 

gramínea lenhosa com floresta de galeria. Possui fragmentos descontinuados de 

Floresta Estacional Semidecidual Montana, com áreas antropizadas por 

agropecuária e pecuária, possui áreas com Eucaliptos, milho, café, agricultura em 

geral. 

 

Segundo levantamento da cobertura vegetal de 2019, disponível na Infraestrutura de 

dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-

Sisema), a Floresta Estacional Semidecidual de formação Montana, tipologia bem 

comum no bioma Mata Atlântica, é a que ocupa toda área de influência direta do 

empreendimento. Esta formação tem como característica principal a perda parcial 

das folhas em função dos períodos climáticos: seco e chuvoso. Assim em épocas de 

menor incidência de chuva, as árvores, principalmente de estrato arbóreo perdem 

parcialmente as folhas. 
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De acordo com as visitas realizadas in loco, a vegetação que cobre a área do 

empreendimento está distribuída em pastagem compostas por brachiária-Brachiaria 

decumbens, assa-peixe-Vernonia polysphaera, alecrim-Rosmarinus officinalis e por 

atividades relacionadas à agricultura e florestas nativas remanescentes, este último 

caracterizado por Floresta Estacional Semidecidual de formação Montana, por vezes 

preservados e em estágio de regeneração natural. 

 

Na AID do empreendimento essa vegetação está representada pela reserva legal do 

imóvel, que sofre com efeito de borda. A vegetação é influenciada pela maior 

exposição aos ventos, baixa umidade e altas incidências de luminosidade e 

temperaturas (REDDING, et al. 2003). Dessa forma, ocorre vegetação típica destes 

ambientes antropizados cobertos por emaranhados de cipós, forte presença de 

gramíneas exóticas principalmente dos gêneros Urochloa sp., Melinissp. e 

Andropogon sp. A distribuição das espécies no interior da mata apresenta algumas 

características de ambientes perturbados devido as proximidades das bordas 

ocasionando o adensamento de indivíduos direcionados pela alta incidência de luz 

(REDDING et al. 2003). Observaram-se poucas áreas dentro da mata com cobertura 

total de copas. Em sua maioria é possível observar grandes clareiras cobertas por 

gramíneas típicas de pastagens. A falta de árvores com copas fechadas aumenta a 

incidência de luz no solo favorecendo o crescimento de espécies oportunistas e 

invasoras no interior da mata. As áreas que não apresentam cobertura de gramíneas 

exóticas no interior da mata, exibem uma serapilheira pobre com pouca cobertura de 

folhas em estágios avançados de decomposição. É possível observar poucas folhas 

no solo, sendo as observadas recentes e com baixa taxa de decomposição. O solo 

aparentemente apresenta características de compactação e pouca disponibilidade 

de matéria orgânica decomposta. Estas características apontam que há 

perturbações recorrentes neste ambiente no interior da mata. 

 

 

 

 

 

 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

66 

5.2.3. Caracterização da fauna 

 

HERPETOFAUNA 

 

No trabalho realizado por Rios et al., (2017) na cidade de Tiradentes região sul do 

Estado de Minas Gerais, foi possível identificar algumas das espécies de répteis 

ocorrente na mesma região de Lavras denominada campo das vertentes. Neste 

estudo foi possível registrar através de diferentes métodos de captura um total de 29 

espécies pertencentes a diferentes gêneros, sendo 16 espécies de serpentes e 12 

de largatos além de 1 anfisbena – Tabela 11. 
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Tabela 11: Espécies registradas por Rios et al. (2017) no Campo das vertentes no município de 
Tiradentes – MG 

 

 

Estudos a respeito da diversidade de serpentes realizados por Carvalho (2010) no 

período de julho de 2005 a abril de 2006, no Parque Ecológico Quedas do Rio 

Bonito em Lavras-MG identificaram a presença de 15 espécies, das quais estão 

distribuídas em três famílias (Boidae, Colubridae e Viperidae) e 11 gêneros 

(Bothrops, Chironius, Crotalus, Epicrates, Eritrolamprus, Liophis, Oxyrhopus, 

Philodryas, Sibynomorphus, Spilotes e Waglerophis) conforme tabela 12 a seguir. 
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Tabela 12: Espécies identificadas por Carvalho (2010) no município Lavras. 

 

MASTOFAUNA 

 

A Biodiversidade Brasileira tem sofrido grandes perdas, com ameaças de 

desmatamento e consequentemente a fragmentação de suas florestas. Existem 

também os efeitos das perturbações humanas nas comunidades biológicas, 

principalmente em relação aos mamíferos silvestres, que necessitam de extensas 

áreas e estão sujeitos a caça predatória (PARDINI et al. 2003). Situado ao sul de 
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Minas Gerais, o município de Lavras, é caracterizado por um mosaico de vegetação, 

contendo fragmentos de Mata Atlântica (floresta estacional semidecidual) e de 

Cerrado (EITEN, 1982; OLIVEIRA-FILHO et al. 1994; CASTRO, 2004). 

 

A Serra do Carrapato localizada à 6 km do Município de Lavras foi alvo de um 

levantamento das espécies de mamíferos de médio e grande porte, através das 

investigações de Silva (2008). Os resultados deste estudo apontaram a presença de 

uma comunidade de mamíferos distribuída em 8 ordens, 13 famílias, 16 gêneros e 

17 espécies, sendo 13 espécies nativas e 4 domésticas. 

 

Machado et al. (2017) realizou estudos na mesorregião do Campo das Vertentes 

reportando registros ocasionais de mamíferos terrestres de médio a grande porte, 

durante 2009 a 2014, um total de 19 espécies foram registradas. As regiões 

estudadas são divididas em diferentes áreas, sendo Itutinga e Nazareno, áreas mais 

similares ao ambiente antrópico da mineração, onde de acordo com o estudo foram 

encontradas nove espécies, em cinco ordens (Cingulata, Primates, Rodentia, 

Carnivora e Artiodactyla) (Tabela 13). 
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Tabela 13: Mamíferos silvestres encontradas em Lavras por Silva (2008)¹ e em Itutinga e 
Nazareno por Machado et al. (2017)². 
Legenda: Referência: 1: SILVA (2008), 2: MACHADO et al. (2017). Status de 
Conservação: MG = COPAM 2010; BR = MMA 2014; IUCN = International Union for 
Conservation of Nature; LC (Low Concern) = Pouco Preocupante; VU(Vulnerable) = 
Vulnerável; NT (Near Threatened) = Quase Ameaçado; DD (Data Deficient) = Dados 
Insuficientes. 

 

 

ORNITOFAUNA 

 

Estudos realizados por Vasconcelos et al. (2002) à respeito a avifauna de Lavras e 

municípios adjacentes registrou a presença de 287 espécies divididas em 51 famílias 

e 22 ordens, no período de 1994 à 2002, realizados através de caminhadas em 

diversos ambientes da região, abrangendo fragmentos de mata, cerrados, áreas 

brejosas e alagadas, pastagens antrópicas e campos rupestres. Dessas espécies, 

cerca de 254 foram registradas no município de Lavras, e sua listagem pode ser 

vista na tabela 14 a seguir: 
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(continuação) 
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Tabela 14: Ornitofauna identificada em Lavras-MG e região através do estudo de Vasconcelos et al. 
2002 

 

A grande variedade de habitats do município e região favorece uma alta riqueza de 

espécies de aves. Estas áreas apresentam ocorrência de espécies ameaçadas de 

extinçao, além de alta taxa de espécies endêmicas. Dentre as áreas de grande 

importância podemos citar dois “hotspots” mundiais que são Mata Atlântica e o 

Cerrado. A necessidade de criação de áreas protegidas pelo Poder Público e 

iniciativa privada que resguardem e protejam os ambientes de vegetação nativa são 

fundamentais para a sobrevivência e conservação das aves. 

 

A avifauna Urbana do Município de Lavras foi investigada por Braga et al. (2010), 

que detectou a presença de 96 espécies (nove ordens, 26 famílias e 80 gêneros) 

presentes em sete praças. A maioria das espécies pertence à ordem Passeriformes, 

com destaque para as famílias Tyrannidae, Thraupidae, e Emberizidae. O 

empreendimento em questão encontra-se muito próximo a área urbana, e possui 

ainda pequenos fragmentos de mata no seu interior e áreas adjacentes, fatores 

estes que favorecem a presença de diversas espécies de avifauna, grupo este que 

em função da facilidade na mobilidade pode utilizar ocasionalmente os recursos da 

área investigada. 
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5.3. Meio socioeconômico 

 

Neste item serão descritas as características socioeconômicas das áreas de 

influência direta e indireta do empreendimento que está localizado na zona rural do 

município de Lavras, situado na região Sul de Minas Gerais, considerada como área 

entre média e alta pressão antrópica. Serão apresentadas dadas sobre a 

infraestrutura, atividades econômicas, saúde, organização entre outras informações 

sobre a AID e AII nos itens a seguir. 

 

5.3.1. Uso e ocupação do solo 

 

A AID do empreendimento encontra-se nos limites da zona rural de Lavras, já se 

avizinhando ao Bairro Jardim Campestre. É ocupada pela atividade minerária, usina 

de concreto, pastagens, fragmentos florestais e silvicultura. A Fazenda do Madeira, 

imóvel onde foi encontrada a rocha atualmente explotada pela Indústria de Cal SN, 

se dedicou a atividades agrosilvipastoris e até o presente a criação de gado convive 

com a mineração. 
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Imagem 7: mancha urbana de Lavras, EMBRAPA 2015. 
Fonte:IDE-Sisema. Em magenta: AID 

 

O que foi observado pela equipe que elaborou este estudo é que houve expansão 

da área urbana do município em direção ao empreendimento, conforme será 

ilustrado a seguir. Existem imagens históricas nítidas no Google Earth para a área 

no período de maio/2003 a setembro/2018, demonstrando a expansão urbana em 

direção a AID do empreendimento nos últimos 15 anos. De acordo com as imagens 

disponíveis, tal expansão se iniciou entre 2008 e 2013, atingindo seu ápice em 2015. 
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Imagem 8: Em maio/2003 a ocupação era incipiente, existindo um loteamento 
com algumas dezenas de edificações. Em vermelho: AID 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 9: Em junho/2008 verifica-se o início de abertura de ruas na porção 
superior direita da imagem, dando início a novo empreendimento imobiliário. 
Em vermelho: AID 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 10: Em abril/2013 houve aumento considerável da ocupação no lado 
direito da imagem. Também neste período surgiram ruas asfaltadas na 
porção inferior da imagem, onde foi iniciado novo empreendimento imobiliário. 
Em vermelho: AID 
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Imagem 11: Em julho/2014 foram abertas novas ruas ao lado direito da 
mina. Em vermelho: AID 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 12: Em julho/2015 as ruas abertas da imagem anterior foram 
asfaltadas. Em vermelho: AID 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 13: Em dezembro/2016 nas ruas da porção inferior da imagem 
passam a constar edificações que não aparecem na imagem anterior. Em 
vermelho: AID 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 14: em maio/2017 não houve alteração em relação a imagem 
anterior. Em vermelho: AID. 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 15: Em setembro/2018 não houve alteração em relação a imagem 
anterior. Em vermelho: AID. 
Fonte: Google Earth 

 

Já a AII envolve toda a zona urbana de Lavras que possui área total de 564.744 km², 

sendo 107.127 km ² ocupados pelo próprio perímetro urbano (REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR, Prefeitura de Lavras, 2019) e o restante pela zona rural predominada por 

lavouras de banana, café, cana de açúcar, feijão, mandioca, milho, pastagens, 

fragmentos florestais e florestas plantadas (IBGE, 2017). 
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Imagem 16: Área de Influência Indireta do empreendimento representada pela cor roxa e o 
perímetro urbano, incluindo a zona de expansão urbana, em vermelho. 
Fonte: Google Earth 

 

 

5.3.2. Dinâmica populacional 

 

Segundo o Censo realizado em 2010 pelo IBGE, a população de Lavras era de 

92.200 pessoas, com densidade demográfica de 163,26 habitantes/km². A 

população residente no perímetro urbano foi de 87.856 habitantes, enquanto na 

zona rural foi de 4.344. Seu IDH de acordo com o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD é de 0,782 sendo, portanto, a 5º cidade com 

melhor IDH do Estado de Minas Gerais e a 113º em todo o Brasil. 
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Conforme dados do IBGE (2010) e o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 

entre 2000 e 2010, a população de Lavras cresceu a uma taxa média anual de 

1,59%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa 

de urbanização do município passou de 94,32% para 95,29%. Já entre 1991 e 2000, 

a população do município cresceu a uma taxa média anual de 2,00%. Na UF, esta 

taxa foi de 1,43%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década, 

a taxa de urbanização do município passou de 92,16% para 94,32%. 

 

5.3.3. Estrutura produtiva, econômica e de serviços 

 

A cidade é dotada de serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto pela 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG e de energia elétrica 

pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. Possui rede de telefonia fixa 

e torre das principais operadoras de telefonia móvel. Possui agências bancárias, 

agência dos correios, escolas de ensino básico, fundamental, médio e universitário, 

hospitais, cartórios, delegacia e batalhão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 

 

Em 2017, o salário médio mensal da população formalmente ocupada era de 2,6 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 27,7%. Na comparação com os outros municípios da microrregião de Lavras 

ocupava a 1ª posição entre 9, no Estado ocupava a posição 32 de 853 e na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 421 de 5.570. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 30,9% da população nessas condições, o que o colocava na posição 

727 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 4.510 de 5.570 dentre as 

cidades brasileiras. 

 

O PIB total do município em 2017 (IBGE) foi de R$ 2.485.867.580,00, sendo a renda 

per capta de R$ 24.341,66, o que deixou o município em 1° lugar na microrregião 

entre os 9 existentes, em 155° no Estado entre 853 e em 1.699° entre os 5.570 

municípios brasileiros. O setor agropecuário do município se destaca especialmente 

pela produção de café e leite, apesar da presença de outras culturas agrícolas como 

soja, milho e feijão e da criação de gado de corte. A indústria se encontra em 
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desenvolvimento, em parte devido às condições favoráveis de que a cidade dispõe. 

Dentre elas se destaca a proximidade com São Paulo, Belo Horizonte e Rio de 

Janeiro além da mão de obra qualificada que o município dispõe. Os setores 

metalúrgico, alimentício, agroindustrial e têxtil são os principais ramos industriais de 

Lavras. 

 

 

6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Este capítulo destina-se a identificar e avaliar os impactos ambientais relacionados 

com a fase de operação do empreendimento destinado à extração de rocha para 

fabricação de britas sobre os fatores ambientais físico, biótico e antrópico. 

 

Os impactos decorrentes da operação do empreendimento foram diagnosticados por 

meio das visitas e observações realizadas em campo, assim como a experiência 

adquirida pela equipe em empreendimentos da mesma tipologia, além dos impactos 

estarem bem caracterizados em função do tempo de operação desta mina (desde 

1992). Como característica de empreendimentos minerários a céu aberto, os 

impactos esperados são substanciais e serão minimizados através de medidas 

mitigadoras. 

 

6.1. Metodologia de identificação dos impactos 

 

Por se tratar de licenciamento corretivo os impactos decorrentes da operação do 

empreendimento encontram-se bem caracterizados e definidos, tendo sido 

realizadas vistorias “in loco” durante as estações seca e chuvosa para certificar os 

efeitos das ações sobre os fatores ambientais e sua abrangência. 

 

Foram definidas as etapas do processo produtivo da empresa, verificando os 

insumos necessários, as emissões e efluentes gerados, as alterações ocorridas, os 

efeitos e abrangência destes impactos sobre os meios físico, biótico e antrópico. 

 

Os impactos foram classificados da seguinte forma: 
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 Benéficos: quando a ação resultar em melhoria da qualidade de um fator ou 

parâmetro ambiental. 

 Adverso: quando a ação resultar em dano à qualidade de um fator ou 

parâmetro ambiental. 

 Direto: resulta de uma simples relação de causa e efeito, também 

denominado impacto primário ou de primeira ordem. 

 Indireto: quando gera uma reação secundária em relação à ação ou, quando 

é parte de uma cadeia de reações também denominada de impacto 

secundário ou de enésima ordem, de acordo com a situação na cadeia de 

reações. 

 Temporário: quando o efeito da ação tem duração determinada. 

 Permanente: quando o efeito gerador for definitivo, ou seja, perdure mesmo 

quando cessada a ação que o gerou. 

 Reversíveis: quando cessada ação, o ambiente volta a sua forma original. 

 Irreversíveis: quando cessada a ação modificadora do meio, o fator ambiental 

afetado não retorna às suas condições iniciais. 

 

6.2. Metodologia de avaliação dos impactos 

 

A avaliação dos impactos ambientais foi realizada contemplando a fase de operação 

do empreendimento sobre os fatores ambientais físico, biótico e antrópico. Para 

determinar a importância e magnitude dos impactos decorrentes da operação, 

procurou-se avaliar as condições atuais da variável ambiental afetada, a área 

envolvida, os tipos de interferências nos meios e os seus respectivos 

desdobramentos em impactos diretos e indiretos. 

 

A importância do impacto e sua magnitude foram definidas como grande, média e 

pequena. A importância do impacto diz respeito ao peso do fator ambiental afetado e 

sua área de abrangência, enquanto a magnitude mede o grau de alteração causado 

pela ação sobre o fator afetado. Alguns impactos serão enquadrados como não 

significativos e, portanto, não serão propostas medidas de controle. 
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Para apresentação destes dados de modo mais objetivo, foram elaboradas 

Planilhas de Análise dos Impactos Ambientais, contemplando cada etapa da 

operação do empreendimento e seus respectivos impactos, tipo, categoria, área de 

abrangência, duração, reversibilidade, magnitude e importância, bem como uma do 

empreendimento como um todo. 

 

6.3. Identificação dos impactos 

 

Foram identificados os seguintes impactos ambientais causados pela operação do 

empreendimento Indústria de Cal SN Ltda, unidade do Madeira: 

 

 Geração de ruídos 

 Geração de efluentes industriais 

 Geração de efluentes sanitários 

 Geração de gases 

 Geração de poeira 

 Geração de vibração 

 Geração de resíduos sólidos 

 Geração de estéril 

 Impactos sobre a flora 

 Impactos sobre a fauna 

 Impactos sobre o solo 

 Impactos sobre a paisagem e a topografia 

 Impactos benéficos sobre o meio antrópico 

 

O fluxograma a seguir apresenta o processo produtivo do empreendimento 

indicando os insumos necessários e as respetivas emissões e impactos causados 

nestas etapas: 
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Figura 10: Fluxograma do processo produtivo. 

EXTRAÇÃO DA ROCHA

INSUMOS

Peças metálicas

e de borracha,

lubrificantes, óleo

diesel, explosivos

e pneus

EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, poeira,

gases, vibração, resíduos

sólidos, estéril, efluentes

sanitários, impactos sobre

a fauna, solo, paisagem e

topografia e sobre meio

antrópico

(LAVRA)

UNIDADE DE TRATAMENTO

MINERAL (UTM)

Britagem e peneiramento a seco

CARREGAMENTO

EXPEDIÇÃO

EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, poeira,

resíduos sólidos, efluentes

sanitários e industrial,

impactos sobre a fauna,

solo, paisagem e

topografia e sobre meio

antrópico

EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, poeira,

gases, resíduo sólido,

efluentes sanitários,

impactos sobre a fauna,

solo, paisagem e

topografia e sobre meio

antrópico

USINA DE

CONCRETO
EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, resíduo

sólido, efluentes sanitários

e industrial, impactos

sobre a fauna, solo, sobre

meio antrópico

CARREGAMENTO

EXPEDIÇÃO

EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, poeira,

gases, resíduos sólidos,

efluentes sanitários,

impactos sobre a fauna,

solo, sobre meio antrópico

REMOÇÃO DO ESTÉRIL

EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, poeira,

gases, estéril, efluentes

sanitários, impactos sobre

a flora, fauna, solo,

paisagem e topografia e

sobre meio antrópico

UNIDADES DE APOIO

Escritório
Almoxarifado

Refeitório
Vestiário
Oficina

INSUMOS

Material de escritório diversos,

produtos de limpeza doméstica,

água, energia elétrica, peças

metálicas e de

borracha,lubrificantes, produtos

de limpeza automotiva,

ferramentas, ar comprimido,

chapas metálicas.

EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, gases,

resíduos sólidos, efluentes

sanitários e industrial, impactos

sobre a flora, fauna, solo,

paisagem e topografia e sobre

meio antrópico

INSUMOS

Peças metálicas

e de borracha,

lubrificantes,

água, energia

elétrica

INSUMOS

Peças metálicas

e de borracha,

lubrificantes, óleo

diesel, pneus

INSUMOS

Peças metálicas

e de borracha,

lubrificantes, brita,

areia, cimento,

aditivo.

INSUMOS

Peças metálicas

e de borracha,

lubrificantes, óleo

diesel, pneus.

FLUXOGRAMA DO PROESSO PRODUTIVO 
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6.4. Avaliação dos impactos 

 

A seguir é apresentada a Planilha de Análise dos Impactos Ambientais causados 

pela operação deste empreendimento minerário onde foram identificados, 

classificados, sendo definido ainda sua área de abrangência, magnitude e 

importância, conforme os critérios já expostos. 

 

A tabela 15 apresenta a análise de cada etapa do processo do empreendimento: 
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ATIVIDADE IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

ABRANGÊNCIA 
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA MEDIDAS 

MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS D I B A T P R Ir P M G P M G 

REMOÇÃO DO 
ESTÉRIL 

Geração de 
ruído 

X   X X  X  AID X     X 
Realizar a atividade preferencialmente em 
horário diurno. Implantação de cortinamento 
arbóreo. Efetuar manutenção nos equipamentos. 

Geração de 
efluente 
sanitário 

X   X X  X  ADA X    X  Instalação de fossa séptica/filtro anaeróbico. 

Geração de 
gases 

IMPACTO INSIGNIFICANTE 

Geração de 
poeira 

X   X X  X  AID   X   X Umidificação das vias. 

Geração de 
estéril 

X   X X  X  ADA  X    X Empilhamento ordenado. 

Impacto 
sobre a flora 

X   X X   X ADA X     X 
Plantio de espécies nativas em áreas 
degradadas. 

Impacto 
sobre a fauna 

X   X X   X AID  X    X 
A recuperação de áreas degradas e a 
preservação dos fragmentos florestais existentes 
deverá atrair algumas espécies. 

Impacto 
sobre o solo 

X   X X   X ADA   X  X  

Armazenar toda camada de solo eventualmente 
removida para ser utilizada na recuperação de 
áreas degradadas. Direcionar adequadamente 
as águas pluviais. 

Impacto 
sobre a 
paisagem e 
topografia 

X   X  X  X AID   X   X Executar a lavra em bancadas. 

Geração de 
empregos 

X X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de mão de obra do 
município. 

Arrecadação 
de tributos 

 X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de serviços e compras de 
insumos no município. 

Tabela 15: avaliação dos impactos por atividade 

Sendo: D=direto, I=indireto, B=benéfico, A=Adverso, T=temporário, P=permanente, R=reversível, Ir=irreversível, P=pequena, M=média, G=grande. 
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(continuação) 

ATIVIDADE IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

ABRANGÊNCIA 
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA MEDIDAS 

MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS D I B A T P R Ir P M G P M G 

LAVRA 

Geração de 
ruído 

X   X X  X  AID   X   X 

Realizar a atividade preferencialmente em 
horário diurno. Implantação de cortinamento 
arbóreo. Efetuar manutenção nos equipamentos. 
Utilizar detonadores não elétricos. 

Geração de 
efluente 
sanitário 

X   X X  X  ADA X    X  Instalação de fossa séptica/filtro anaeróbico. 

Geração de 
poeira 

X   X X  X  AID   X   X 
Umidificação no processo de perfuração da 
rocha e das vias internas. 

Geração de 
Vibração 

X   X X  X  AII   X   X 
Utilizar detonadores não elétricos com intervalo 
de detonação a cada furo. 

Geração de 
gases 

IMPACTO INSIGNIFICANTE 

Geração de 
sucata 
metálica 

X   X X  X  ADA X   X   Comercializar a sucata gerada com recicladores. 

Geração de 
papel/papelão 

X   X X  X  ADA X   X   Destinar a recicladores. 

Impacto 
sobre 
paisagem e 
topografia 

X   X  X  X AID   X   X 
Executar a lavra em bancadas. Direcionar 
adequadamente as águas pluviais. 

Impacto 
sobre a fauna 

X   X X   X AID  X    X 
A recuperação de áreas degradas e a 
preservação dos fragmentos florestais existentes 
deverá atrair algumas espécies. 

Geração de 
empregos 

X X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de mão de obra do 
município. 

Arrecadação 
de tributos 

 X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de serviços e compras de 
insumos no município. 

Tabela 15: avaliação dos impactos por atividade 
Sendo: D=direto, I=indireto, B=benéfico, A=Adverso, T=temporário, P=permanente, R=reversível, Ir=irreversível, P=pequena, M=média, G=grande. 
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ATIVIDADE IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

ABRANGÊNCIA 
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA MEDIDAS 

MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS D I B A T P R Ir P M G P M G 

BRITAGEM E 
PENEIRAMENTO 

(UTM) 

Geração de 
ruído 

X   X X  X  AID   X   X 

Quando o processo assim o permitir, utilizar 
telas de borracha nas peneiras vibratórias. 
Implantação de cortinamento arbóreo. Realizar a 
atividade preferencialmente no período diurno. 

Geração de 
poeira 

X   X X  X  AID   X   X Realizar umidificação nos britadores. 

Geração de 
efluente 
industrial 

X   X X  X  ADA X    X  Comercializar o lubrificante usado para re-refino. 

Geração de 
efluente 
sanitário 

X   X X  X  ADA X    X  Tratar o efluente em fossa séptica. 

Geração de 
sucata 
metálica 

X   X X  X  ADA  X  X   Comercializar a sucata gerada com recicladores. 

Geração de 
resíduos 
contaminados 
com óleo 

X   X X  X  ADA X    X  Destinar a incineração. 

Geração de 
borracha 

X   X X  X  ADA  X  X   Destinar a incineração. 

Impacto 
sobre a fauna 

X   X X   X AID  X    X 
A recuperação de áreas degradas e a 
preservação dos fragmentos florestais existentes 
deverá atrair algumas espécies. 

Impacto 
sobre o solo 

X   X X   X ADA X     X 

Armazenar toda camada de solo eventualmente 
removida para ser utilizada na recuperação de 
áreas degradadas. Direcionar adequadamente 
as águas pluviais. 

Impacto 
sobre 
paisagem e 
topografia 

X   X  X  X AID X     X Implantação de cortinamento arbóreo. 

Geração de 
empregos 

X X X    X  AII   X   X 
Priorizar contratação de mão de obra do 
município. 

Arrecadação 
de tributos 

 X X    X  AII   X   X 
Priorizar contratação de serviços e compras de 
insumos no município. 

Tabela 15: avaliação dos impactos por atividade 
Sendo: D=direto, I=indireto, B=benéfico, A=Adverso, T=temporário, P=permanente, R=reversível, Ir=irreversível, P=pequena, M=média, G=grande. 
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ATIVIDADE IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

ABRANGÊNCIA 
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA MEDIDAS 

MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS D I B A T P R Ir P M G P M G 

CARREGAMENTO 
E EXPEDIÇÃO DA 

BRITA 

Geração de 
ruído 

X   X X  X  AID X     X 
Realizar a atividade em horário diurno. 
Implantação de cortinamento arbóreo. Efetuar 
manutenção nos equipamentos. 

Geração de 
efluente 
sanitário 

X   X X  X  ADA X    X  Tratar o efluente em fossa séptica. 

Geração de 
poeira 

X   X X  X  AID  X    X Realizar a umidificação do pátio. 

Geração de 
gases 

IMPACTO INSIGNIFICANTE 

Geração de 
papel/papelão 

X   X X  X  ADA X   X   Destinar a recicladores. 

Impacto 
sobre a fauna 

X   X X   X AID  X    X 
A recuperação de áreas degradas e a 
preservação dos fragmentos florestais existentes 
deverá atrair algumas espécies. 

Impacto 
sobre o solo 

X   X X   X ADA  X   X  

Armazenar toda camada de solo eventualmente 
removida para ser utilizada na recuperação de 
áreas degradadas. Direcionar adequadamente 
as águas pluviais. 

Impacto 
sobre a 
paisagem e 
topografia 

X   X  X  X AID X    X  Implantação de cortinamento arbóreo. 

Geração de 
empregos 

X X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de serviços e compras de 
insumos no município. 

Arrecadação 
de tributos X X X  X  X  AII   X   X 

Realizar a atividade em horário diurno. 
Implantação de cortinamento arbóreo. Efetuar 
manutenção nos equipamentos. 

Tabela 15: avaliação dos impactos por atividade 
Sendo: D=direto, I=indireto, B=benéfico, A=Adverso, T=temporário, P=permanente, R=reversível, Ir=irreversível, P=pequena, M=média, G=grande. 
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(continuação) 

ATIVIDADE IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

ABRANGÊNCIA 
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA MEDIDAS 

MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS D I B A T P R Ir P M G P M G 

FABRICAÇÃO DE 
CONCRETO 

Geração de 
ruído 

X   X X  X  ADA X   X   
Realizar a atividade em horário diurno. 
Implantação de cortinamento arbóreo. 

Geração de 
efluente 
industrial 

X   X X  X  ADA  X   X  
Utilizar caixa de decantação de sólidos e 
reaproveitar a água. 

Geração de 
efluente 
sanitário 

X   X X  X  ADA X    X  Tratar o efluente em fossa séptica. 

Geração de 
resíduo sólido 
de concreto 

X   X X  X  ADA  X  X   Doar para revestimento de estradas viscinais. 

Impacto 
sobre a fauna 

X   X X   X AID X    X  
A recuperação de áreas degradas e a 
preservação dos fragmentos florestais existentes 
deverá atrair algumas espécies. 

Impacto 
sobre o solo 

X   X X   X ADA X    X  

Armazenar toda camada de solo eventualmente 
removida para ser utilizada na recuperação de 
áreas degradadas. Direcionar adequadamente 
as águas pluviais. 

Geração de 
empregos 

X X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de serviços e compras de 
insumos no município. 

Arrecadação 
de tributos  X X  X  X  AII   X   X 

Realizar a atividade em horário diurno. 
Implantação de cortinamento arbóreo. Efetuar 
manutenção nos equipamentos. 

Tabela 15: avaliação dos impactos por atividade 
Sendo: D=direto, I=indireto, B=benéfico, A=Adverso, T=temporário, P=permanente, R=reversível, Ir=irreversível, P=pequena, M=média, G=grande. 
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 (continuação):  

ATIVIDADE IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

ABRANGÊNCIA 
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA MEDIDAS 

MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS D I B A T P R Ir P M G P M G 

CARREGAMENTO 
E EXPEDIÇÃO 

DO CONCRETO 

Geração de 
ruído X   X X  X  AID X    X  

Realizar a atividade em horário diurno. 
Implantação de cortinamento arbóreo. Efetuar 
manutenção nos caminhões. 

Geração de 
efluente 
sanitário 

X   X X  X  ADA X    X  Tratar o efluente em fossa séptica. 

Geração de 
poeira 

X   X X  X  AID  X    X Umidificar o pátio de carregamento. 

Geração de 
gases 

IMPACTO INSIGNIFICANTE 

Geração de 
papel/papelão 

X   X X  X  ADA X   X   Destinar a recicladores. 

Impacto 
sobre a fauna 

X   X X   X AID  X   X  
A recuperação de áreas degradas e a 
preservação dos fragmentos florestais existentes 
deverá atrair algumas espécies. 

Impacto 
sobre o solo 

X   X X   X ADA   X  X  

Armazenar toda camada de solo eventualmente 
removida para ser utilizada na recuperação de 
áreas degradadas. Direcionar adequadamente 
as águas pluviais. 

Geração de 
empregos 

X X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de serviços e compras de 
insumos no município. 

Geração de 
tributos X X X  X  X  AII   X   X 

Realizar a atividade em horário diurno. 
Implantação de cortinamento arbóreo. Efetuar 
manutenção nos equipamentos. 

Tabela 15: avaliação dos impactos por atividade 
Sendo: D=direto, I=indireto, B=benéfico, A=Adverso, T=temporário, P=permanente, R=reversível, Ir=irreversível, P=pequena, M=média, G=grande. 
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 (continuação) 

ATIVIDADE IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

ABRANGÊNCIA 
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA MEDIDAS 

MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS D I B A T P R Ir P M G P M G 

APOIO (Escritórios, 

almoxarifado, 

refeitório, vestiário e 

oficina) 

Geração de 
ruído 

X   X X  X  AID X    X  
Realizar a atividade preferencialmente em 
horário diurno. Implantação de cortinamento 
arbóreo. 

Geração de 
efluente 
sanitário 

X   X X  X  ADA X    X  
Tratamento do efluente em fossa séptica/filtro 
anaeróbico. 

Geração de 
efluente 
industrial 

X   X X  X  ADA  X    X 
Tratamento do efluente em Caixa Separadora 
de Água e Óleo (SAO). 

Geração de 
gases 

IMPACTO INSIGNIFICANTE 

Geração de 
sucata metálica 

X   X X  X  ADA  X  X   
Comercializar a sucata gerada com 
recicladores. 

Geração de 
papel/papelão 

X   X X  X  ADA  X  X   Destinar a recicladores. 

Geração de 
sobras de 
alimentos 

X   X X  X  ADA X   X   Destinar a coleta pela Prefeitura. 

Geração de 
resíduos 
contaminados 
com óleo 

X   X X  X  ADA  X    X Destinar a incineração. 

Geração de 
borracha 

X   X X  X  ADA  X  X   Destinar a incineração e logística reversa. 

Impacto sobre o 
solo 

X   X X   X ADA   X   X Direcionar adequadamente as águas pluviais. 

Impacto sobre a 
fauna 

X   X X   X AID  X   X  
A recuperação de áreas degradas e a 
preservação dos fragmentos florestais 
existentes deverá atrair algumas espécies. 

Geração de 
empregos 

X X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de mão de obra do 
município. 

Arrecadação de 
tributos 

 X X  X  X  AII   X   X 
Priorizar contratação de serviços e compras 
de insumos no município. 

Tabela 15: avaliação dos impactos por atividade 
Sendo: D=direto, I=indireto, B=benéfico, A=Adverso, T=temporário, P=permanente, R=reversível, Ir=irreversível, P=pequena, M=média, G=grande. 

 
 

Agora, a fim de avaliar os impactos de forma acumulativa e considerando o empreendimento como um todo, será apresentada a tabela 

16: 
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EMPREENDIMENTO IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO 

REVERSIBILIDA
DE 

ABRANG
ÊNCIA 

MAGNITUDE IMPORTÂNCIA MEDIDAS MITIGADORAS/ 
POTENCIALIZADORAS 

D I B A T P R Ir P M G P M G 

INDÚSTRIA DE CAL 
SN LTDA 

Geração de ruído X   X X  X  AII X     X 

Descritas nas planilhas anteriores 

Geração de 
efluente sanitário 

X   X X  X  ADA  X    X 

Geração de 
efluente industrial 

X   X X  X  ADA  X    X 

Geração de 
poeira 

X   X X  X  AII  X    X 

Geração de 
Vibração 

X   X X  X  AII   X   X 

Geração de 
gases 

IMPACTO INSIGNIFICANTE 

Geração de 
estéril 

X   X X  X  ADA  X    X 

 

Geração de 
sucata metálica 

X   X X  X  ADA X   X   

Geração de 
sobras de 
concreto 

X   X X  X  ADA  X  X   

Geração de 
papel/papelão 

X   X X  X  ADA X   X   

Geração de 
resíduos 
contaminados 
com óleo 

X   X X  X  ADA  X    X 

Geração de 
borracha 

X   X X  X  ADA  X  X   

Impacto sobre o 
solo 

X   X X   X ADA   X   X 

Impacto sobre 
paisagem e 
topografia 

X   X  X  X AID   X   X 

Impacto sobre a 
flora 

X   X X   X AID X     X 

Impacto sobre a 
fauna 

X   X X   X AID  X    X 

Geração de 
empregos 

X X X  X  X  AII   X   X 

Arrecadação de 
tributos 

X X X  X  X  AII   X   X 

Tabela 16: avaliação dos impactos considerando o empreendimento como um todo 

Sendo: D=direto, I=indireto, B=benéfico, A=Adverso, T=temporário, P=permanente, R=reversível, Ir=irreversível, P=pequena, M=média, G=grande. 
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6.5. Impactos ambientais relevantes 

 

Na avaliação dos impactos ambientais causados pela operação deste 

empreendimento minerário o que se verifica é que apenas a geração de gases não 

foi considerada uma emissão significativa em função da quantidade de 

equipamentos em operação ao mesmo tempo na unidade. 

 

Os gases são oriundos dos motores a diesel dos equipamentos como escavadeiras, 

caminhões, pás carregadeiras e compressor de ar e aqueles gerados quando das 

detonações, sendo que estas atividades se dão a céu aberto e em local de fácil 

dissipação. Os equipamentos consumidores de diesel utilizados no empreendimento 

são de pequeno porte quando comparados àqueles empregados nos minerais 

metálicos, conforme ilustrado nas fotos a seguir e no caso de operarem todos ao 

mesmo tempo, isso totalizará cerca de 10 deles funcionando por turno de trabalho. 

Há ainda os caminhões de entrega de brita e concreto que apenas carregam os 

produtos na empresa e seguem para as entregas, não permanecendo na unidade. 

 

 
Imagem 17: Caminhão fora de estrada empregado em minas de grande porte, com capacidades 
de carga variando de 100 a 400 t. 
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Foto 04: Caminhão empregado na unidade do Madeira da Cal SN. A capacidade de carga deste 
caminhão é de 25 t. 

 

 
Foto 05: Escavadeira de grande porte, cujos pesos operacionais variam de 70 a 1.000 t. 
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Foto 06: escavadeira utilizada no empreendimento. Este modelo é a maior existente no local, 
pesando 35 t. 

 

Quanto à geração de gases durante as detonações cabe explicar que se trata da 

principal característica dos explosivos industriais, pois é justamente o volume 

gasoso gerado durante a reação química que ocorre a fragmentação da rocha. O 

volume é grande, mas de curta duração, pois os mesmos dissipam-se facilmente na 

atmosfera poucos minutos após as detonações. 

 

Em função da quantidade reduzida e do porte pequeno dos equipamentos, da 

utilização de combustível com teores de enxofre menores que o habitual, da 

empresa estar situada em local de fácil dissipação dos gases e pelo fato das 

detonações ocorrerem uma ou duas vezes por mês, a geração de gases foi 

considerada um impacto insignificante na operação deste empreendimento. 

 

Desta forma, foram considerados como impactos relevantes que são causados pela 

operação da Indústria de Cal SN, unidade do Madeira e que serão passíveis de 

medidas de controle ou potencialização: 
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 Geração de ruído 

 Geração de efluente sanitário 

 Geração de efluente industrial 

 Geração de poeira 

 Geração de vibração 

 Geração de estéril 

 Geração de sucata metálica 

 Geração de sobras de concreto 

 Geração de papel, plástico e papelão 

 Geração de lodo da fossa séptica 

 Geração de resíduos contaminados com óleo lubrificante (EPI’s usados, 

estopas, filtros, bombonas plásticas) 

 Geração de resíduos de borracha (pneus, correias industriais e 

transportadoras) 

 Impacto sobre o solo 

 Impacto sobre paisagem e topografia 

 Impacto sobre a flora 

 Impacto sobre a fauna 

 Geração de empregos 

 Arrecadação de tributos 

 

 

7. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS RELEVANTES E PROPOSIÇÃO DE 

MEDIDAS MITIGADORAS E DE MONITORAMENTO 

 

7.1. Geração de ruídos 

 

7.1.1. Aspectos legais 

 

No Estado de Minas Gerais a Lei Estadual nº 10.100 – 17/01/1990 dá nova redação 

ao artigo 2° da Lei n° 7.302 – 21/07/1978, que dispõe sobre a proteção contra a 

poluição sonora: 
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Art. 2º - Para efeito desta lei, consideram-se prejudiciais à saúde, a segurança ou ao sossego público 

quaisquer ruídos que: 

 

I – atinjam, no ambiente exterior do recinto em que tem origem, nível de som superior a 10 (dez) 

decibéis – dB (A) acima do ruído de fundo existente no local, sem tráfego; 

 

II – independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior do recinto em que têm 

origem, nível sonoro superior a 70 (setenta) decibéis – dB (A), durante o dia, e 60 (sessenta) decibéis 

– dB (A), durante a noite, explicitando o horário noturno como aquele compreendido entre as 22 

(vinte e duas) horas e as 6 (seis) horas, se outro não estiver estabelecido na legislação municipal 

pertinente. 

 

7.1.2. Caracterização do impacto 

 

A extração da rocha para brita e seu beneficiamento são realizados por 

perfuratrizes, escavadeiras, caminhões, pás carregadeiras, britadores e peneiras, 

dentre outros equipamentos, o que acaba por elevar os níveis de ruído na área do 

empreendimento e em sua área de influência direta. 

 

Os desmontes de rocha com explosivos realizados em média uma ou duas vezes 

por mês e o desmonte secundário, aquele para fragmentar os blocos grandes 

gerados no desmonte primário, também são causadores de ruído. A  sobrepressão  

atmosférica causada pelas detonações que se utilizam de cordel detonante, 

principalmente,  contém  uma  considerável  quantidade  de  energia  de  baixa 

frequência  que  pode  chegar a  produzir  danos  diretamente sobre as  estruturas, 

entretanto são mais comuns as vibrações de alta frequência que se manifestam 

como ruído das janelas,  portas, etc. 

 

Em função da localização do empreendimento em zona rural, tal emissão se fará 

sentida principalmente nos funcionários que trabalham na mineração e na fauna 

local, que foi afugentada. 
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7.1.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

Com o objetivo de garantir o conforto acústico e evitar danos à saúde dos 

trabalhadores, os principais afetados, têm sido estabelecidos pela legislação níveis 

máximos de ruído para ambientes internos e externos, em função do período de 

exposição aos mesmos. A emissão de ruído gerado nesta etapa de operação é de 

difícil controle, tendo em vista que as atividades são desenvolvidas em ambiente 

aberto, sendo impossível o confinamento destas emissões. 

 

Os colaboradores recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar 

danos a audição, além de serem realizados exames médicos anualmente. Tanto os 

exames periódicos quanto a distribuição dos EPI’s são registrados pela empresa. 

 

Os equipamentos que carregam e transportam a rocha são de pequeno porte, 

possuem dispositivos silenciadores e são realizadas manutenções periódicas de 

forma corretiva e preventiva, o que minimiza os efeitos desta emissão. 

 

No desmonte primário foi introduzido o sistema de iniciação não elétrico, também 

denominado “linha silenciosa”, que eliminou drasticamente os níveis de ruído e 

sobrepressão acústica destas detonações, que ocorrem uma ou duas vezes por 

mês, não sendo empregado o cordel detonante, grande causador de ruídos. 

 

O processo de quebra de matacos tem sido em sua maioria, executado por um 

rompedor hidráulico, para evitar os ruídos excessivos causados pela detonação 

destes blocos. Excepcionalmente uma pequena fração dos matacos que não 

conseguem ser fragmentados pelo rompedor, é novamente detonada com uso de 

explosivos, o que costuma ocorrer no mesmo dia da detonação das bancadas para 

evitar transtornos. 

 

Também existe cortinamento arbóreo em vários pontos do empreendimento que 

acabam por reter certo nível de ruído. Recomenda-se que as atividades com 

potencial de emissão de ruídos sejam desenvolvidas durante o horário diurno, 

visando evitar a perturbação do sossego durante a noite, mas excepcionalmente 
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pode ocorrer extensão da jornada após as 17 horas e aos sábados, exclusivamente 

na UTM, sem operação na mina. 

 

 
Foto 07: colaborador utilizando EPI’s 

 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

110 

 
Foto 08: colaborador utilizando EPI’s 

 

 
Foto 09: Tipo e porte de caminhão empregado no transporte da rocha in natura. 
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Foto 10: Tipos e portes de equipamentos usados para carregamento do produto final ao cliente na 
área do beneficiamento. 
 

 
Foto 11: Escavadeira e rompedor hidráulico utilizados no empreendimento para a fragmentação da 
rocha in natura. O rompedor é o equipamento da direita. 
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Imagem 18: Imagem da “linha silenciosa” utilizada nas detonações no empreendimento. Fonte: 
Catálogo de produtos Maxam Brasil.  

 

 
Foto 12: Cortina arbórea ao fundo que auxilia na retenção da propagação do ruído. 
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Foto 13: Cortina arbórea 

 

 
Foto 14: Cortina arbórea. 
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Foto 15: Cortina arbórea vista do Bairro Jardim Campestre 

 

 
Foto 16: Cortina arbórea vista do Bairro Jardim Campestre 

 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

115 

Como consequência do cortinamento arbóreo e dos tipos de equipamentos 

utilizados os níveis de ruído nos Bairros Jardim Campestre e Morada do Sol são 

insignificantes. A fim de verificar esta situação, em 03/06/2020 foi realizada uma 

medição de ruído instantâneo nestes bairros com o empreendimento em operação 

se utilizando de um decibelímetro INSTRUTHERM DOS 600, onde foram 

encontrados os seguintes resultados: 

 

PONTO COORDENADAS Lat./Long. (SIRGAS 2000) 
COTA 

(m) 

VALOR 

ENCONTRADO 

(dBL) 

1 21° 13’ 27,1” / 45° 00’ 33,8” (Jardim Campestre) 856 60,8 

2 21° 13’ 31,2” / 45° 00’ 37,6” (Jardim Campestre) 863 60,6 

3 21° 13’ 36,5” / 45° 00’ 42,5” (Jardim Campestre) 887 60,5 

4 21° 13’ 41,0” / 45° 00’ 46,7” (Jardim Campestre) 920 61,0 

5 21° 13’ 42,9” / 45° 00’ 48,0” (Jardim Campestre) 927 60,3 

6 21° 13’ 49,0” / 45° 00’ 50,1” (Morada do Sol) 913 60,8 

 

Os resultados acima estão em conformidade com o estabelecido na Lei 10.100 – 

17/01/1990, cujo limite para os níveis de ruído durante o dia é 70 dBL. A noite não 

houve avaliação, pois no ano corrente o empreendimento ainda não operou após 

as 17 horas. 
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Imagem 18: locação dos pontos avaliados em relação ao empreendimento. 
Fonte: Google Earth 

 

Cortina 
árbórea 

Cortina 
árbórea 
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Foto 17: execução da avaliação de ruído em um dos pontos do Bairro Jardim Campestre 

 

 
Foto 18: execução da avaliação de ruído no Bairro Morada do Sol 
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7.1.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

Os principais afetados são os colaboradores da empresa e estes são protegidos por 

EPI’s, além de fazerem exames de audiometria de acompanhamento 

periodicamente. Como os equipamentos não são de grande porte, diante do 

emprego de detonadores não elétricos e do rompedor hidráulico nos desmontes 

primário e secundário, respectivamente, e devido a existência da cortina arbórea, 

entende-se que não há necessidade de monitoramento desta emissão, salvo melhor 

juízo de técnico a SEMAD. 

 

7.2. Geração de efluentes sanitários 

 

7.2.1. Aspectos legais 

 

A Deliberação Normativa (DN) Conjunta COPAM/CERH n.º 01 – 05/05/2008 

estabelece condições e padrões para o lançamento de efluentes em corpos d’água e 

dá outras providências. Em seu artigo 29 apresenta as condições e padrões para os 

despejos de efluentes a serem observados para controle final de operação da 

Estação de Tratamento, relacionados a seguir: 

 

Artigo 29) Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 

direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam às condições e padrões 

previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 

 

§ 1
o
 O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos 

organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

§ 2
o
 Os critérios de toxicidade previstos no § 1

o
 devem se basear em resultados de 

ensaios ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos aquáticos, e realizados no 

efluente. 

§ 3
o
 Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos nesta 

Deliberação Normativa não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, 

não se aplicam os parágrafos anteriores. 

§ 4
o
 Condições de lançamento de efluentes: 
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I – pH entre 6,0 a 9,0;  

II – temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 

III – materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 

materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

IV – regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período 

de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade 

competente; 

V – óleos e graxas: 

 

a) óleos minerais: até 20mg/L; 

b) óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L. 

 

 VI – ausência de materiais flutuantes; 

 VII – DBO: até 60 mg/L ou: 

 

a) tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 60% e média anual igual 

ou superior a 70% para sistemas de esgotos sanitários e de percolados de aterros 

sanitários municipais e; 

b) tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 75% e média anual igual 

ou superior a 85% para os demais sistemas. 

 

 VIII - DQO - até 180 mg/L ou: 

 

a) tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 55% e média anual igual 

ou superior a 65% para sistemas de esgotos sanitários e de percolados de aterros 

sanitários municipais; 

b) tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 70% e média anual igual 

ou superior a 75% para os demais sistemas; 

c) Se tratar de efluentes de indústria têxtil, o padrão será de 250 mg/L e; 

d) Se tratar de efluentes de fabricação de celulose Kraft branqueada, o padrão será de 

15 kg de DQO/ tonelada de celulose seca ao ar (tSA) para novas unidades ou ampliação. 

Para as unidades existentes o padrão será de 20 Kg de DQO/ tonelada de celulose seca 

ao ar (tSA), média diária, e 15Kg de DQO/ tonelada de celulose seca ao ar (tSA), média 

anual. 
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IX – Substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno: até 2,0 mg/L de LAS, 

exceto para sistemas públicos de tratamento de esgotos sanitários; 

 X – Sólidos em suspensão total até 100 mg/L, sendo 150 mg/L nos casos de lagoas de 

estabilização. 

 

§ 5
o
 Padrões de lançamento de efluentes: 

 

TABELA IV - LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

PADRÕES 

Parâmetros inorgânicos Valor máximo 

Arsênio total 0,2 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,1 mg/L Cd 

Chumbo total 0,1 mg/L Pb 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,5 mg/L Cr
6+

 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr
3+

 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 1,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total* 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros orgânicos Valor máximo 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno 1,0 mg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)  0,5 mg/L C6H5OH 
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Tetracloreto de Carbono 1,0 mg/L 

Tricloroeteno 1,0 mg/L 

* Não aplicável a sistemas de tratamento de esgotos sanitários 

Tabela 17: Padrão de Lançamento de efluentes 

 

7.2.2. Caracterização do impacto 

 

Para a operação e manutenção dos equipamentos e para a execução das tarefas 

administrativas são empregadas pessoas que permanecem na empresa por quase 9 

horas/dia. A produção de efluente sanitário se dá em função da presença destes 

funcionários durante o turno de trabalho, sendo gerado principalmente nos 

sanitários, refeitório, lavabos, vestiário e escritórios. O empreendimento opera com 

46 colaboradores diretos gerando cerca de 70 litros/dia/pessoa (Tabela 1 – NBR 

ABNT n° 7229/1993), totalizando 3.220 litros/dia. 

 

7.2.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

Todo o efluente sanitário gerado na empresa recebe tratamento no sistema fossa 

séptica/filtro anaeróbico com capacidade para 50 contribuintes e após tratamento é 

lançado em sumidouro. Recomenda-se que seja feita limpeza periódica do sistema 

sem que ocorra interferência no equilíbrio do tratamento anaeróbico. 
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Foto 19: Sistema de efluente sanitário composto por fossa séptica e filtro anaeróbico. 

 

 

7.2.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

No empreendimento o efluente tratado pelo sistema fossa séptica/filtro anaeróbico é 

lançado em sumidouro. A DN conjunta COPAM/CERH n° 01/2008 estabelece 

condições e parâmetros de lançamento de efluentes em cursos d’água, não havendo 

parâmetros para lançamento em solo destes efluentes. Assim, o recomendado é que 

o empreendedor faça análises anuais deste efluente para controle interno a fim de 

verificar o funcionamento adequado do sistema e a frequência de limpeza. 
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7.3. Geração de efluente industrial 

 

7.3.1. Aspectos legais 

 

A legislação que estabelece parâmetros e critérios para lançamento de efluentes de 

qualquer natureza em cursos d’água é a DN conjunta COPAM/CERH n° 01/2008, já 

citada neste Estudo. Em seu artigo 29 apresenta as condições e padrões para os 

despejos de efluentes a serem observados para controle final de operação da 

Estação de Tratamento, relacionados a seguir: 

Artigo 29- Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam às condições e padrões previstos neste artigo, 

resguardadas outras exigências cabíveis: 

 

§ 1
o
 O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos 

aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente. 

§ 2
o
 Os critérios de toxicidade previstos no § 1

o
 devem se basear em resultados de ensaios 

ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos aquáticos, e realizados no efluente. 

§ 3
o
 Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos nesta Deliberação 

Normativa não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não se aplicam os 

parágrafos anteriores. 

§ 4
o
 Condições de lançamento de efluentes: 

 

I – pH entre 6,0 a 9,0;  

II – temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 

III – materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, 

os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

IV – regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do 

período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela 

autoridade competente; 

V – óleos e graxas: 

 

a) óleos minerais: até 20mg/L; 
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b) óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L. 

 

 VI – ausência de materiais flutuantes; 

 VII – DBO: até 60 mg/L ou: 

 

a) tratamento com eficiência de redução de DBO em no 

mínimo 60% e média anual igual ou superior a 70% para 

sistemas de esgotos sanitários e de percolados de aterros 

sanitários municipais e; 

b) tratamento com eficiência de redução de DBO em no 

mínimo 75% e média anual igual ou superior a 85% para 

os demais sistemas. 

 

 VIII - DQO - até 180 mg/L ou: 

 

a) tratamento com eficiência de redução de DQO em no 

mínimo 55% e média anual igual ou superior a 65% para 

sistemas de esgotos sanitários e de percolados de aterros 

sanitários municipais; 

b) tratamento com eficiência de redução de DQO em no 

mínimo 70% e média anual igual ou superior a 75% para 

os demais sistemas; 

c) Se tratar de efluentes de indústria têxtil, o padrão será 

de 250 mg/L e; 

d) Se tratar de efluentes de fabricação de celulose Kraft 

branqueada, o padrão será de 15 kg de DQO/ tonelada de 

celulose seca ao ar (tSA) para novas unidades ou 

ampliação. Para as unidades existentes o padrão será de 

20 Kg de DQO/ tonelada de celulose seca ao ar (tSA), 

média diária, e 15Kg de DQO/ tonelada de celulose seca 

ao ar (tSA), média anual. 

  

IX – Substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno: até 2,0 mg/L de LAS, 

exceto para sistemas públicos de tratamento de esgotos sanitários; 

 X – Sólidos em suspensão total até 100 mg/L, sendo 150 mg/L nos casos de lagoas de 

estabilização. 
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§ 5
o
 Padrões de lançamento de efluentes: 

 

TABELA IV - LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

PADRÕES 

Parâmetros inorgânicos Valor máximo 

Arsênio total 0,2 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,1 mg/L Cd 

Chumbo total 0,1 mg/L Pb 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,5 mg/L Cr
6+

 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr
3+

 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 1,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total* 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros orgânicos Valor máximo 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno 1,0 mg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)  0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de Carbono 1,0 mg/L 

Tricloroeteno 1,0 mg/L 

* Não aplicável a sistemas de tratamento de esgotos sanitários 

Tabela 18: Padrão de lançamento de efluentes industriais. 
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7.3.2. Caracterização do impacto 

 

Os equipamentos utilizados para a operação do empreendimento necessitam de 

lubrificantes como óleos e graxas para seu funcionamento, que periodicamente 

necessitam ser trocados, gerando o lubrificante usado. Como estes equipamentos 

trabalham em ambiente onde há geração de poeira, eles necessitam ser lavados de 

forma periódica e nesta limpeza é gerado um efluente constituído por óleo e graxa 

misturado à água. 

 

Para que as sobras de concreto não endureçam dentro do caminhão betoneira se 

faz necessária sua limpeza e aí é gerado um efluente líquido constituído por restos 

de concreto misturado com água. 

 

Na unidade de britagem, devido à quantidade de água utilizada para diminuir a 

geração de poeira durante seu funcionamento ser pequena, esta acaba por se 

incorporar ao produto, além de evaporar, não havendo geração de efluente líquido. 

O mesmo ocorre com a umidificação das vias de acesso interno, o objetivo é apenas 

evitar a emissão de poeira para a atmosfera, a água acaba por evaporar sem ocorrer 

escoamentos. 

 

7.3.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

As áreas de manutenção de máquinas e equipamentos, o ponto de abastecimento 

de combustível e o lavador, onde são manuseados produtos contaminantes, 

possuem piso impermeabilizado e são cobertas, existindo canaletas que direcionam 

o efluente destes locais até a Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO) e após o 

tratamento o efluente é direcionado até um sumidouro. 
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Foto 20: Área da manutenção mecânica coberta e com piso impermeável. 

 

 

A manutenção preventiva e corretiva, a troca de óleos lubrificantes e o 

abastecimento com diesel dos equipamentos se dão exclusivamente no posto e na 

área da oficina, respectivamente, não ocorrendo manuseio destes insumos fora 

destes locais. 
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Foto 21: Oficina organizada com piso impermeável e coberta. 

 

 

 
Foto 22: Vala para manutenção e lavagem das máquinas e equipamentos coberta, com piso 
impermeável e canaleta para direcionamento dos efluentes até a caixa SAO. 
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Foto 23: Sistema de tratamento dos efluentes oleosos - caixa separadora de água e óleo (caixa SAO). 
 

 
O empreendimento possui dois tanques de óleo diesel com capacidade total de 

6.000 litros, não passível de licenciamento conforme protocolo na Supram - Sul de 

Minas nº 74954772/2019. Estes possuem como medida preventiva contra 

contaminação do solo um dique de contenção contra vazamentos, piso impermeável 

e canaletas que direcional o efluente até a caixa separadora de água e óleo (SAO), 

instalada na área de abastecimento. 
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Foto 24: Tanques de armazenamento de óleo diesel em local coberto, com piso impermeável e com 
caixa de contenção contra vazamentos. Na área do abastecimento canaletas que direcionam o 
efluente até a caixa SAO (seta em vermelho). 

 

 
Foto 25: caixa de contenção de um dos tanques de diesel 
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Foto 26: Caixa de contenção do outro tanque de diesel  

 

Na unidade de concreto é gerado um efluente líquido constituído por restos de 

concreto misturados a água quando da limpeza das betoneiras dos caminhões no 

local denominado como “bate lastro”. Tal efluente é direcionado até uma caixa de 

decantação e filtragem tri compartimentada em alvenaria, com a água sendo 

reutilizada na lavagem das betoneiras e o sólido, constituído por areia, brita e 

cimento, é coletado periodicamente e utilizado para forrar as estradas internas ou 

doado a terceiros na zona rural para a mesma finalidade. 
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Foto 27: Bate lastro com sistema de tratamento de efluente composto por caixa tri compartilhada. 

 

 
Foto 28: Sistema de tratamento do efluente para reutilização da água do bate lastro na lavagem das 
betoneiras dos caminhões. 
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7.3.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

No empreendimento o efluente contaminado por óleos e graxas tratado pela caixa 

SAO é lançado em sumidouro. A DN conjunta COPAM/CERH n° 01/2008 estabelece 

condições e parâmetros de lançamento de efluentes em cursos d’água, não há 

parâmetros para lançamento em solo destes efluentes. Assim, o recomendado é que 

o empreendedor faça análises anuais deste efluente a fim de monitorar o bom 

funcionamento do sistema e para verificação da periodicidade de limpeza da caixa 

SAO. Os resíduos contaminados com óleo removidos da caixa devem ser coletados 

por empresas licenciadas para esta atividade, pois desta forma há destinação 

adequada para este resíduo contaminado. 

 

A água do efluente gerado pela limpeza das betoneiras não é lançada em local 

algum, é recirculada e empregada na limpeza das mesmas betoneiras. 

 

O lubrificante usado é armazenado em tambores e posteriormente comercializado 

para empresas de rerrefino, sendo gerado, em média, 250 litros/mês. 

 

7.4. Geração de poeira 

 

7.4.1. Aspectos legais 

 

Não há legislação que regulamente a emissão de poeiras minerais geradas nas 

minerações ou por qualquer outra atividade que se desenvolva a céu aberto se 

utilizando de pátios e vias não pavimentadas. Existe a DN COPAM n° 187 – 

19/09/2013, que estabelece condições e limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas, o que não se aplica a este empreendimento, pois lá 

não são gerados efluentes desta natureza de forma significativa. 

 

7.4.2. Caracterização do impacto 

 

As operações de perfuração e desmonte de rocha, a circulação de equipamentos 

nas vias não pavimentadas do empreendimento, no processo de beneficiamento da 
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rocha, no pátio de estocagem/carregamento e quando há deposição de estéril na 

pilha são geradas poeiras minerais que afetam principalmente os trabalhadores da 

empresa. 

 

7.4.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

O controle da emissão de poeira é de difícil controle, haja vista que as atividades 

são desenvolvidas em ambiente aberto, sendo impossível o confinamento, 

recolhimento e tratamento destas emissões e por envolver equipamentos que 

circulam em vias não pavimentadas, comum em zona rural. O cortinamento arbóreo 

existente no empreendimento contribui para que a poeira se limite a área de 

influência direta. 

 

O desmonte de rocha com explosivos que também gera poeiras, ocorre de uma a 

duas vezes por mês e a céu aberto, facilitando a dispersão e minimizando seu efeito. 

O processo de perfuração da rocha é feito com umidificação gerando assim pouca 

poeira. 
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Foto 29: Processo de perfuração da rocha com umidificação praticamente não gerando poeira. A seta 
vermelha indica o tanque de água e a amarela a perfuratriz operando. 
 

A fim de verificar a influência de rajadas de ventos desfavoráveis no dia do 

desmonte que possam transportar material particulado para os bairros circunvizinhos 

causando impacto ambiental à comunidade, a empresa instalou duas birutas em 

pontos estratégicos da cava para verificar situações indesejáveis. Quando o vento 

sopra na direção dos bairros, deve-se aguardar por mudança de direção para 

execução da detonação. Porém, há limitadores de segurança em relação aos 

explosivos, não sendo conveniente que a detonação ocorra no dia seguinte ao do 

carregamento dos furos. 
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Foto 30: Um dos pontos onde foi instalada a biruta na área de lavra. 

 

 
Foto 31: Outra biruta instalada em ponto estratégico na área de lavra. 
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A movimentação de equipamentos em vias não pavimentadas e o beneficiamento da 

rocha elevam os níveis de poeira na área do empreendimento. Para diminuir a 

poeira durante a jornada de trabalho nas vias internas é utilizada aspersão de água 

com caminhão pipa, sendo que em alguns destes acessos também existem 

aspersores para esta finalidade, assim como no pátio de estocagem e carregamento 

da brita. 

 

 
Foto 32: Caminhão pipa utilizado na umidificação das vias do empreendimento. 
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Foto 33: Aspersores (seta em vermelho) instalados ao longo de acesso interno que realizam a 
umidificação a fim de minimizar a poeira gerada pelo deslocamento dos equipamentos. 
 

 
Foto 34: Detalhe do aspersor em funcionamento 
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Foto 35: Acesso de entrada do empreendimento umidificado. 
 

Já na britagem há umidificação nos britadores e no pátio de produtos a fim de 

diminuir a poeira gerada neste processo. 

 

 
Foto 36: Umidificação no britador primário (seta em vermelho). 
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Foto 37: Umidificador em torno do britador secundário (seta em vermelho). 
 

 
Foto 38: Umidificador em torno do britador terciário (seta em vermelho). 
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Foto 39: Um dos aspersores instalado no pátio de brita para diminuir a poeira durante o 
carregamento e o tráfego de equipamentos. 
 

7.4.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

Os principais afetados pela poeira são os trabalhadores da empresa, para os quais 

são distribuídas máscaras de segurança a fim de preservar a saúde destes, mas a 

umidificação citada nas medidas mitigadoras traz grandes melhorias ao ambiente de 

trabalho. Também são realizados exames médicos anualmente para verificar a 

capacidade respiratória dos colaboradores. Tanto a distribuição de EPI’s quanto os 

exames clínicos são registrados pela empresa. Desta forma, com os trabalhadores 

sendo devidamente protegidos, entende-se que seja desnecessário o 

monitoramento desta emissão, salvo melhor juízo de técnico da SEMAD/MG. 

 

7.5. Geração de vibração 

 

7.5.1. Aspectos legais 

 

A Norma Técnica da ABNT NBR n° 9653/2018 estabelece parâmetros para a 

segurança de edificações e procedimentos recomendados quanto à resposta 
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humana e fixa as condições mínimas exigíveis para o controle da operação de 

desmonte de rochas com uso de explosivos e acessórios. Regulamenta ainda a 

sobrepressão acústica e o ultralançamento de fragmentos. 

 

Em seu item 5 a NBR ABNT n° 9653/2018 define os requisitos de avaliação para o 

desmonte de rochas com explosivos: 

 

5. Requisitos de avaliação  

Em operações de desmonte de rocha por explosivos, devem ser observadas as condições 

estabelecidas em 5.1 a 5.3.  

5.1. Ultralançamento  

O ultralançamento não pode ocorrer além da área operacional do empreendimento, 

respeitadas as normas internas de segurança referentes à operação de desmonte.  

5.2. Pressão acústica  

A pressão acústica, medida além da área de operação, não pode ultrapassar o valor de 

100 Pa, o que corresponde a um nível de pressão acústica de 134 dBL pico.  

5.3. Velocidade de vibração de partícula de pico  

Os riscos de ocorrência de danos induzidos pelas vibrações transmitidas pelo meio físico 

devem ser avaliados levando-se em consideração a magnitude e a frequência de vibração 

de partícula. Os limites para velocidade de vibração de partícula de pico acima dos 

quais podem ocorrer danos induzidos pelas vibrações transmitidas pelo meio físico são 

apresentados numericamente na Tabela 18 e graficamente na Figura 11. 

 

 
Tabela 19: Limites de velocidade de vibração de partícula de pico por faixas de 
frequência 
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Figura 11: Representação gráfica dos limites de velocidade de vibração de partícula de pico 
por faixas de frequência. 

 

 

7.5.2. Caracterização do impacto 

 

Parte da energia  gerada  pelo  explosivo nos desmontes de rocha  vai  trabalhar  na  

quebra  e  lançamento  da  massa rochosa;  outra  parte  vai  passar  diretamente  ao  

maciço  rochoso  na  forma  de  ondas  de  choque instáveis de alta velocidade 

(body waves), que vai se propagar pelo maciço sob forma ondulatória, provocando 

vibrações até que a energia se dissipe; e uma terceira parte da energia de 

detonação vai ser transmitida  à atmosfera, provocando ruídos e onda aérea 

(sobrepressão atmosférica). 

 

As detonações realizadas no empreendimento uma ou duas vezes ao mês geram 

algum nível de vibração, que pode causar desconforto nas populações vizinhas ao 

empreendimento, caso não haja controle na distribuição dos furos, da carga máxima 

por tempo de espera e no emprego dos acessórios corretos. 

 

As maiores preocupações ambientais e com as edificações estão relacionadas com 

os valores de velocidade de partícula e de frequência de vibração, além da 

sobrepressão acústica. Nas detonações com explosivos no entorno de áreas 
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urbanas e/ou estruturas civis, a velocidade de vibração de partícula de pico (PPV), 

expressa em mm/s, é o parâmetro que tem dado melhor correlação na avaliação de 

possíveis danos às estruturas físicas, e desconforto ambiental. 

 

A frequência de vibração considerada na avaliação de possíveis danos estruturais, 

indica, juntamente com a velocidade de partícula, se a estrutura corre algum risco de 

sofrer danos associados a um evento desta magnitude em função da possibilidade 

de ocorrência do fenômeno de ressonância, provocado pela coincidência da 

frequência predominante do evento com a frequência natural ou própria da estrutura. 

 

 
Tabela 20: correlação entre valores de velocidade de vibração de partícula e possíveis danos 
causados a edificações (literatura internacional). 

 

 

 

 
Tabela 21: correlaciona a resposta humana e das estruturas a níveis de pressão acústica 
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7.5.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

A vibração e a sobrepressão acústica causam desconfortos na vizinhança e podem 

causar danos a edificações. A melhor maneira de evitar estes transtornos é a 

adoção de um Plano de Fogo com malha adequada para evitar os ultralançamentos 

e a vibração excessiva, a escolha de explosivos tipo emulsão blend e detonadores 

não elétricos também exercem influência nestes fatores indesejáveis. 

 

A indústria de Cal SN vem realizando monitoramentos sismográficos de seus 

desmontes desde janeiro de 2017, num total de 52 detonações, com resultados de 

velocidade de partícula e sobrepressão acústica abaixo dos limites estabelecidos 

pela NBR 9653/2018, comprovando que o Plano de Fogo está adequado, pois não 

há danos a estruturas a edificações e não ocorreram ultralançamentos nem vibração 

excessiva que poderiam causar desconfortos a população vizinha. Também vem 

sendo monitorada uma trinca na casa da Rua Curitiba, 297 – Jardim Campestre III, 

que vem demonstrando que as frequências das detonações não tem interferido nas 

estruturas da edificação, pois a trinca não aumentou desde a instalação de régua 

medidora. 

 

A empresa utiliza tecnologia avançada em seus desmontes de rocha, tendo sido 

eliminado o emprego do cordel detonante, grande gerador de ruído, sendo 

substituído pelos detonadores não elétricos (linha silenciosa). O uso deste acessório 

de detonação tornou os desmontes primários significativamente mais silenciosos, 

além de permitir a detonação de menos explosivo por unidade de tempo, diminuindo 

os efeitos da vibração no entorno da mina. No item a seguir (Proposta de 

Monitoramento e Controle) será apresentada uma tabulação dos resultados das 

avaliações sismográficas realizadas na empresa, comprovando a eficácia do Plano 

de Fogo, do emprego do explosivo tipo blend e dos detonadores não elétricos. As 

birutas instaladas em dois pontos da mina também servem para avaliar a direção do 

ruído e da poeira em função do vento. A comunidade é avisada através de email 

encaminhado a Associação Comunitária dos bairros Jardim Glória e Campestre I, II 

e III, conforme modelo enviado em 02/06/2020 pelo Gerente de Produção da 

Unidade (anexo 07) e também é acionada uma sirene antes das detonações. 
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7.5.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

A Indústria de Cal SN Ltda vem realizando o monitoramento sismográfico de todas 

as detonações desde janeiro/2017 com o sismógrafo sendo instalado na Rua  

Curitiba do Bairro Jardim Campestre em terreno vago no ponto de coordenadas 

latitude sul 21° 13’ 34,9” e longitude oeste 45° 00’ 34,3” (datum WGS 84), com 

exceção dos dois primeiros monitoramentos, que foram realizados na mesma rua, 

porém em frente ao número  401. 

 

 
Imagem 19: localização dos pontos monitorados em relação a mina. 
 

 

A seguir é apresentada a tabulação com os 52 resultados de vibração e pressão 

acústica dos desmontes realizados entre 20/01/2017 e 03/04/2020. Todos os 

resultados encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela NBR 9653/2018. O 

limite da vibração resultante foi estabelecido considerando a frequência mais baixa 

dentre as encontradas. Os resultados para a velocidade de partícula variaram de 0 a 

6,26 mm/s, com média de 2,57 mm/s, sendo que a média não causa vibrações 

perceptíveis. Já os valores para a sobrepressão acústica variou de 0 a 122,04 dBL 

com média de 105,2 dBL, valor que não afeta o conforto humano e abaixo dos 134 

dBL previsto na NBR 9653:2018. 

 

Os dez últimos relatórios das medições sismográficas encontram-se no anexo 08. 
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TABELA COM RESULTADOS SISMOGRÁFICOS INDÚSTRIA DE CAL SN LTDA 
COORDENADAS  

DO PONTO 

DE 

MONITORAMENTO 

LAT/LONG - 

SIRGAS 2000 

DATA/HORA 
CONDIÇÕES 

ATMOSFÉRICAS 

DISTÂNCIA ENTRE 

OS LOCAIS DE  

DETONAÇÃO  

E 

MONITORAMENTO 

RESULTADO 

VIBRAÇÃO 

RESULTANTE 

(mm/s) 

LIMITE 

ESTABELECIDO 

NBR 9653/2018 

(CONFORME 

MENOR 

FREQUÊNCIA) 

PRESSÃO 

ACÚSTICA 

RESULTANTE 

(dBL) 

LIMITE 

ESTABELECIDO 

NBR 9653/2018 

FREQUENCIA 

(Hz) 

S 21° 13' 33,5"/ 

W 45° 00' 39,2" 

20/01/2017 

15:12 hs 

Tempo ensolarado, sem 

vento 
557 metros 0,859 ≈ 18 mm/s 115,5 134dBL 

Tran - 16,0 

Vert - 16,5 

Rad - 9,3  

S 21° 13' 33,5"/ 

W 45° 00' 39,2" 

21/02/2017 

15:02 hs 

Tempo ensolarado, sem 

vento 
470 metros 3,14 ≈ 22 mm/s 111,6 134dBL 

Tran - 20,5 

Vert - 19,0 

Rad - 17,7 

S 21° 13' 35,2"/ 

W 45° 00' 35,0" 

21/03/2017 

15:17 hs 

Tempo ensolarado, sem 

vento 
550 metros 2,66 ≈ 41 mm/s 114,9 134dBL 

Tran - 36,6 

Vert - 51,2 

Rad - 32,0 

S 21° 13' 30,8"/ 

W 45° 00' 50,4" 

03/04/2017 

15:17 hs 
Limpo 578 metros 2,09 ≈ 26 mm/s 107,93 134dBL 

Tran - 19,2 

Vert - 27,8 

Long - 22,7 

S 21° 13' 34,9"/ 

W 45° 00' 34,6" 

09/05/2017 

15:03 hs 
Limpo 686 metros 1,29 ≈ 19 mm/s 113,46 134dBL 

Tran - 17,9 

Vert - 14,3 

Long - 14,3 

S 21° 13' 34,0"/ 

W 45° 00' 34,6" 

24/05/2017 

15:05 hs 
Limpo 644,5 metros 1,78 ≈ 22 mm/s 105,83 134dBL 

Tran - 25,0 

Vert - 21,7 

Long - 17,2 

S 21° 13' 34,0"/ 

W 45° 00' 34,6" 

06/06/2017 

15:31 hs 
Limpo 699,4 metros 2,28 ≈ 47 mm/s 105 134dBL 

Tran - 55,6 

Vert - 41,7 

Long - 38,5 

S 21° 13' 30,7"/ 

W 45° 00' 57,0" 

14/06/2017 

15:27 hs 
Limpo 659,5 metros 2,11 ≈ 44 mm/s 108,52 134dBL 

Tran - 35,7 

Vert - 41,7 

Long - 35,7 

S 21° 13' 30,7"/ 

W 45° 00' 56,0" 

10/08/2017 

15:16 hs 
Limpo 642,7 metros 3,72 ≈ 33 mm/s 108,5 134dBL 

Tran - 45,50 

Vert - 55,6 

Long - 26,3 
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S 21° 13' 30,7"/ 

W 45° 00' 56,0" 

01/09/2017 

14:14 hs 
Limpo 642,7 metros 3,73 ≈ 50 mm/s 101,79 134dBL 

Tran - 100,0 

Vert - 55,6 

Long - 41,7 

S 21° 13' 30,7"/ 

W 45° 00' 56,0" 

19/09/2017 

14:09 hs 
Limpo 629,9 metros 2,35 ≈ 47 mm/s 106,59 134dBL 

Tran - 38,5 

Vert - 55,6 

Long - 45,5 

S 21° 13' 34,7"/ 

W 45° 00' 34,6" 

13/12/2017 

14:03 hs 
Limpo 595 metros 2,65 50 mm/s 104,28 134dBL 

Tran - 250,0 

Vert - 250,0 

Long - 250,0 

S 21° 13' 34,7"/ 

W 45° 00' 34,6" 

29/12/2017 

14:06 hs 
Limpo 598 metros 4,55 ≈ 27 mm/s 105 134dBL 

Tran - 45,5 

Vert - 21,7 

Long - 22,7 

S 21° 13' 34,7"/ 

W 45° 00' 34,6" 

19/01/2018 

14:02 hs 
Limpo 640 metros 2,91 ≈ 36 mm/s 106,34 134dBL 

Tran - 33,3 

Vert - 29,4 

Long - 45,5 

S 21° 13' 31,2"/ 

W 45° 00' 33,5" 

09/02/2018 

14:07 hs 
Limpo 649 metros 1,17 ≈ 32 mm/s 110,58 134dBL 

Tran - 41,7 

Vert - 62,5 

Long - 25,0 

S 21° 13' 32,4"/ 

W 45° 00' 53,2" 

27/02/2018 

14:02 hs 
Limpo 538 metros 3,79 ≈ 20 mm/s 106,34 134dBL 

Tran - 83,3 

Vert - 55,6 

Long - 15,6 

S 21° 13' 32,4"/ 

W 45° 00' 53,2" 

12/03/2018 

14:00 hs 
Limpo 521 metros 1,27 ≈ 42 mm/s 111,72 134dBL 

Tran - 71,4 

Vert - 45,5 

Long - 33,3 

S 21° 13' 32,2"/ 

W 45° 00' 53,0" 

19/06/2018 

14:06 hs 
Limpo 560 metros 0,88 50 mm/s 99,58 134dBL 

Tran - 166,7 

Vert - 55,6 

Long - 125,0 

S 21° 13' 32,2"/ 

W 45° 00' 53,0" 

13/07/2018 

14:04 hs 
Limpo 560 metros 2,45 50 mm/s 106,34 134dBL 

Tran - 41,7 

Vert - 50,0 

Long - 41,7 

S 21° 13' 32,2"/ 

W 45° 00' 53,0" 

02/08/2018 

14:06 hs 
Limpo 560 metros 1,31 ≈ 44 mm/s 95,14 134dBL 

Tran - 35,7 

Vert - 50,0 

Long - 41,7 
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S 21° 13' 33,5"/ 

W 45° 00' 55,0" 

20/08/2018 

14:04 hs 
Limpo 582 metros 2,53 ≈ 42 mm/s 101,16 134dBL 

Tran - 50,0 

Vert - 83,3 

Long - 33,3 

S 21° 13' 33,7"/ 

W 45° 00' 54,8" 

04/09/2018 

14:06 hs 
Limpo 597 metros 3,08 50 mm/s 91,62 134dBL 

Tran - 125,0 

Vert - 50,0 

Long - 125,0 

S 21° 13' 30,7"/ 

W 45° 00' 54,8" 

13/09/2018 

14:05 hs 
Limpo 614,9 metros 2,54 50 mm/s 95,14 134dBL 

Tran - 71,4 

Vert - 71,4 

Long - 125,0 

S 21° 13' 32,2"/ 

W 45° 00' 53,8" 

01/10/2018 

14:05 hs 
Limpo 573 metros 3,01 ≈ 35 mm/s 102,5 134dBL 

Tran - 27,8 

Vert - 38,5 

Long - 41,7 

S 21° 13' 31,1"/ 

W 45° 00' 54,4" 

01/11/2018 

13:59 hs 
Limpo 580 metros 3,17 ≈ 44 mm/s 97,64 134dBL 

Tran - 45,5 

Vert - 55,6 

Long - 35,7 

S 21° 13' 28,6"/ 

W 45° 00' 57,2" 

20/11/2018 

14:03 hs 
Limpo 679 metros 1,18 ≈ 20 mm/s 95,46 134dBL 

Tran - 62,5 

Vert - 62,5 

Long - 15,6 

S 21° 13' 27,6"/ 

W 45° 00' 56,4" 

03/12/2018 

14:01 hs 
Limpo 669 metros 2,09 ≈ 47 mm/s 97,64 134dBL 

Tran - 62,5 

Vert - 55,6 

Long - 38,5 

S 21° 13' 34,6"/ 

W 45° 00' 55,4" 

11/12/2018 

14:03 hs 
Limpo 596 metros 1,59 ≈ 44 mm/s 86,19 134dBL 

Tran - 50,0 

Vert - 55,6 

Long - 35,7 

S 21° 13' 34,7"/ 

W 45° 00' 34,7" 

26/12/2018 

13:03 hs 
Limpo 575 metros  2,84 50 mm/s 106,59 134dBL 

Tran - 83,3 

Vert - 62,5 

Long - 62,5 

S 21° 13' 34,7"/ 

W 45° 00' 34,7" 

10/01/2019 

14:02 hs 
Limpo 578 metros 1,72 ≈ 24 mm/s 109,71 134dBL 

Tran - 23,8 

Vert - 26,3 

Long - 18,5 

S 21° 13' 35,4"/ 

W 45° 00' 54,3" 

25/01/2019 

14:03 hs 
Limpo 569 metros 4,02 50 mm/s 106,59 134dBL 

Tran - 55,6 

Vert - 55,6 

Long - 125,0 
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S 21° 13' 34,7"/ 

W 45° 00' 34,3" 

04/02/2019 

14:05 hs 
Limpo 570 metros 2,26 ≈ 42 mm/s 85,6 134dBL 

Tran - 35,7 

Vert - 62,5 

Long - 33,3 

S 21° 13' 34,9"/ 

W 45° 00' 34,5" 

19/02/2019 

14:08 hs 
Limpo 571 metros 1,64 ≈ 23 mm/s 112,61 134dBL 

Tran - 22,7 

Vert - 17,9 

Long - 25,0 

S 21° 13' 34,8"/ 

W 45° 00' 34,4" 

12/03/2019 

14:03 hs 
Chuva Intensa 572 metros 

 

Monitoramento não realizado em função de mau tempo.  
  

S 21° 13' 34,6"/ 

W 45° 00' 34,2" 

02/04/2019 

14:04 hs 
Limpo 580 metros 2,22 50 mm/s 89,44 134dBL 

Tran - 100,0 

Vert - 71,4 

Long - 250,0 

S 21° 13' 35,7"/ 

W 45° 00' 34,3" 

03/05/2019 

14:13 hs 
Limpo 582 metros 3 ≈ 33 mm/s 113,65 134dBL 

Tran - 41,7 

Vert - 41,7 

Long - 26,3 

S 21° 13' 34,6"/ 

W 45° 00' 55,9" 

03/06/2019 

14:10 hs 
Limpo 621 metros 1,53 ≈ 32 mm/s 85,6 134dBL 

Tran - 27,8 

Vert - 35,7 

Long - 25,0 

S 21° 13' 33,5"/ 

W 45° 00' 55,8" 

02/07/2019 

14:08 hs 
Limpo 620 metros 4,82 50 mm/s 112,64 134dBL 

Tran - 125,0 

Vert - 125,0 

Long - 55,6 

S 21° 13' 33,4"/ 

W 45° 00' 55,9" 

29/07/2019 

14:07 hs 
Limpo 618 metros 3,97 50 mm/s 105 134dBL 

Tran - 125,0 

Vert - 83,3 

Long - 45,5 

S 21° 13' 33,3"/ 

W 45° 00' 55,9" 

05/08/2019 

14:06 hs 
Limpo 617 metros 2,61 50 mm/s 91,62 134dBL 

Tran - 125,0 

Vert - 50,0 

Long - 166,7 

S 21° 13' 33,5"/ 

W 45° 00' 56,0" 

16/08/2019 

14:05 hs 
Limpo 619 metros 2,43 50 mm/s 109,48 134dBL 

Tran - 71,4 

Vert - 41,7 

Long - 41,7 

S 21° 13' 35,6"/ 

W 45° 00' 56,0" 

02/09/2019 

14:04 hs 
Limpo 621 metros 6,26 ≈ 26 mm/s 110,8 134dBL 

Tran - 100,0 

Vert - 71,4 

Long - 19,2 
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S 21° 13' 35,5"/ 

W 45° 00' 55,9" 

13/09/2019 

14:04 hs 
Limpo 620 metros 3,79 50 mm/s 107,28 134dBL 

Tran - 100,0 

Vert - 83,3 

Long - 100,0 

S 21° 13' 36,7"/ 

W 45° 00' 56,0" 

02/10/2019 

14:08 hs 
Limpo 622 metros 2,38 50 mm/s 111,3 134dBL 

Tran - 50,0 

Vert - 41,7 

Long - 55,6 

S 21° 13' 36,5"/ 

W 45° 00' 55,8" 

18/10/2019 

14:03 hs 
Limpo 620 metros 2,93 50 mm/s 112,75 134dBL 

Tran - 83,3 

Vert - 45,5 

Long - 83,3 

S 21° 13' 36,5"/ 

W 45° 00' 55,8" 

06/11/2019 

14:07 hs 
Limpo 622 metros 3,07 ≈ 36 mm/s 106,42 134dBL 

Tran - 31,3 

Vert - 100,0 

Long - 27,8 

S 21° 13' 36,5"/ 

W 45° 00' 55,8" 

25/11/2019 

14:07 hs 
Limpo 625 metros 2,21 ≈ 47 mm/s 114,01 134dBL 

Tran - 50,0 

Vert - 83,3 

Long - 38,5 

S 21° 13' 36,5"/ 

W 45° 00' 55,8" 

04/12/2019 

14:03 hs 
Limpo 637 metros 1,56 ≈ 19 mm/s 107,93 134dBL 

Tran - 125,0 

Vert - 100,0 

Long - 12,2 

S 21° 13' 36,5"/ 

W 45° 00' 55,8" 

13/12/2019 

13:56 hs 
Limpo 616 metros 2,67 ≈ 18 mm/s 106,73 134dBL 

Tran - 11,1 

Vert - 22,7 

Long - 22,7 

S 21° 13' 34,9"/ 

W 45° 00' 34,3" 

04/02/2020 

14:00 hs 
Limpo 550 metros 3,71 ≈ 27 mm/s 107,18 134dBL 

Tran - 25,0 

Vert - 31,3 

Long - 20,8 

S 21° 13' 34,9"/ 

W 45° 00' 34,3" 

04/03/2020 

14:00 hs 
Limpo 625 metros 3,26 ≈ 22 mm/s 122,04 134dBL 

Tran - 18,5 

Vert - 23,8 

Long - 23,8 

S 21° 13' 34,9"/ 

W 45° 00' 34,3" 

03/04/2020 

13:45 hs 
Limpo 620 metros 0,08 50 mm/s 116,34 134dBL 

Tran - 250,0 

Vert - 250,0 

Long - 250,0 

Tabela 22: Dados do Relatório Sismográfico – Indústria de Cal SN Ltda. 
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A régua medidora de trinca instalada no imóvel da Rua Curitiba, 297 indica que as 

detonações não vêm interferindo na estrutura da edificação. 

 

 
Foto 40: régua medidora de trinca instalada em residência na Rua Curitiba, 297 – Jardim Campestre 
III 
 

Além dos monitoramentos a empresa mantém contato via email com a Associação 

Comunitária dos Bairros Jardim Glória e Campestre I, II e III, por onde é informado 

previamente a data e horário do desmonte a ser realizado. Também é acionada uma 

sirene para sinalizar a ocorrência da detonação e ocorre o isolamento da área. Para 

o caso de alguma não conformidade a empresa disponibiliza a qualquer membro da 

comunidade Lavrense um formulário para reclamações (anexo 09), além de todo 

funcionário estar orientado a preencher este formulário nesta situação. 

 

Fica proposta a manutenção do canal de comunicação com a Associação 

Comunitária, o acionamento da sirene antes dos desmontes, a continuidade dos 
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monitoramentos sismográficos e da trinca na residência em todas as detonações e 

nos mesmos locais que vêm sendo realizados. 

 

7.6. Geração de estéril 

 

7.6.1. Aspectos legais 

 

Para o controle dos resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais, a Deliberação 

Normativa COPAM nº 07, de 29 de setembro de 1981, estabelece as normas e 

critérios para sua disposição, aterramento e destinação final e dá outras 

providências. Citam-se, a seguir, os principais artigos desta Deliberação: 

 

Art. 1º - É proibido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no 

solo resíduos de qualquer natureza, ressaltando o disposto no art. 2º desta Deliberação. 

 

Art. 2º - O solo somente poderá ser utilizado para destino final de resíduos de qualquer 

natureza, desde que sua disposição seja feita de forma adequada, estabelecida em 

projetos específicos de transporte e destino final, ficando vedada a simples descarga ou 

depósito em propriedade pública ou particular. 

 

Art. 3º - Ficam sujeitos à aprovação da COPAM os projetos de disposição de resíduos no 

solo, bem como a fiscalização de sua implantação, operação e manutenção. 

 

Art. 4 º - É proibida a acumulação temporária de resíduos de qualquer natureza, na área 

de propriedade da fonte de poluição ou em outros locais, desde que ofereça riscos de 

poluição ambiental. 

 

Art. 5º - O transporte, a disposição e, quando for o caso, o tratamento de resíduos 

provenientes de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, 

quando não forem de responsabilidade do Poder Público ou de concessionário de serviço 

público, deverão ser feitos pelo responsável pela fonte de poluição. 
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7.6.2. Caracterização do impacto 

 

Na porção superior da pedreira a rocha encontra-se recoberta por solo latossolo 

amarelo distrófico com textura média argilosa e rocha alterada, que constitui o estéril 

da jazida. O volume a ser removido é pequeno, pois a maior parte da jazida 

encontra-se aflorante, sendo estimado um volume entre 50.000 a 60.000 m³ de 

estéril a ser removido. Tal material se não empilhado devidamente pode ser 

carreado para jusante soterrando um fragmento florestal nativo e também atingir as 

coleções hídricas. 

 

7.6.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

Está sendo regularizada neste licenciamento corretivo uma pilha com área total de 

0,2875 ha para dispor o estéril oriundo do decapenamento da mina, sendo 

necessário seu retaludamento. Tal pilha possui capacidade para armazenar 248.316 

m³ de estéril, calculados pelo Método das Seções Topográficas Verticais (vide 

cálculos na Planta Seções do anexo 10), já tendo sido utilizado cerca de 60% desta 

pilha. 
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Foto 41: Material estéril removido e disposto no empreendimento indicado pela seta. 

 

A rocha granítica objeto da lavra foi aflorante em um primeiro momento, não sendo 

necessária a remoção de nenhum capeamento. Posteriormente se fez necessária à 

remoção de um capeamento de estéril constituído por solo do tipo latossolo amarelo 

distrófico com textura média argilosa e rocha alterada. Tal material foi removido e 

empilhado na lateral leste da jazida, onde não haverá comprometimento no 

aproveitamento do bem mineral. 

 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

156 

 
Foto 42: Material retirado do decapeamento da rocha. 

 

A pilha possui dois bancos e está sendo construída com taludes inclinados no 

ângulo de repouso do material (45°) com alturas regulares de 10 metros intercalados 

por bermas com 5 metros de largura. Esta configuração favorece o processo de 

revegetação assim que a construção for encerrada, além de garantir estabilidade a 

pilha. Os bancos sobrejacentes são iniciados em cota 10 m superior ao banco 

anterior. A disposição deverá ser interrompida assim que o pé do talude superior 

atingir a distância de 5 metros da crista do talude inferior para preservação e 

estabelecimento da berma de segurança com essa largura mínima. Visando melhor 

aproveitamento da área da pilha, os bancos foram definidos nas cotas 894, 904 e 

915 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Caráter estrutural das pilhas de estéril com inclinações (em azul) que direcionem 
corretamente o fluxo pluvial. 
 

 

10 m 

10 m 

5 m 

5 m 

Leiras nas cristas dos taludes 
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As bermas serão construídas mantendo-se inclinação em torno de 2% no sentido 

transversal, caindo para a parte interna e em torno de 1% no sentido longitudinal. 

Essas inclinações favorecem a drenagem das bermas e impedem o acúmulo de 

águas pluviais. As águas deverão seguir seu caminho natural pelas bermas até 

atingir as laterais, de onde alcançarão as drenagens naturais. Também com o 

propósito de direcionar as águas e preservar os taludes, deverão ser construídas 

leiras de proteção sobre a crista de cada talude. 

 

Figura 13: Vista superior do esquema da inclinação (em azul) das bermas da pilha para as laterais. 
 

No pé da pilha foi construída uma leira para direcionar todo o fluxo para uma bacia 

de decantação, conforme ilustrado nas fotos a seguir. 
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Foto 43: bacia no pé do primeiro banco da pilha indicada pela seta. 

 

 

7.6.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

A elaboração de relatórios técnicos fotográficos demonstrando a execução de 

medidas de recuperação dos taludes já concluídos, de manutenção das bermas e 

direcionamento das águas pluviais na área da pilha é suficiente para 

acompanhamento das medidas implantadas pelo empreendedor. 

 

Também deverá ser elaborada até 28 de fevereiro e 31 de agosto a Declaração de 

Movimentação de Resíduos (DMR), instituída pela DN COPAM n° 232 – 27/02/2019, 

onde são informadas as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e 

com os rejeitos gerados pelo empreendimento. 

 

 

 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

159 

7.7. Geração de sucata metálica 

 

7.7.1. Aspectos legais 

 

A sucata metálica também é um resíduo sólido e portanto, sujeito ao instituído pela 

Deliberação Normativa COPAM nº 07, de 29 de setembro de 1981, a qual 

estabelece as normas e critérios para sua disposição, aterramento e destinação final 

de resíduos sólidos e dá outras providências. Os principais artigos desta DN foram 

descritos no item 7.6.1. Aspectos legais na disposição do estéril. 

 

7.7.2. Caracterização do impacto 

 

Os equipamentos utilizados na operação do empreendimento requerem 

manutenções periódicas e trocas de peças de desgaste, constituídas de metais, 

principalmente ligas de ferro e algumas de manganês. As peças usadas que foram 

substituídas constituem um resíduo sólido representado por sucatas metálicas, 

sendo gerado, em média, 6.500 kg/mês deste material. 

 

7.7.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

As sucatas metálicas geradas no setor de manutenção são armazenadas 

temporariamente em caçambas próximas da oficina para posteriormente serem 

comercializadas junto a recicladores regularizados para tal. 

 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

160 

 
Foto 44: Sucata armazenada na área da oficina em caçamba para posteriormente 
ser comercializada. 
 
 

7.7.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

De acordo com a DN COPAM n° 232 – 27/02/2020, todo gerador de resíduos 

sólidos no Estado de Minas Gerais deve se cadastrar no Sistema Estadual de 

Manifesto de Transporte de Resíduos e ao destinar tal material o mesmo deve 

ser transportado acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos – 

MTR/Romaneio. Também deverá ser elaborada até 28 de fevereiro e 31 de 

agosto a Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR), instituída pela 

mesma DN, onde são informadas as operações realizadas no período com os 

resíduos sólidos e com os rejeitos gerados pelo empreendimento. 

 

7.8. Geração de sobras de concreto 

 

7.8.1. Aspectos legais 

 

As sobras de concreto são resíduos sólidos sujeitos ao previsto na 

Deliberação Normativa COPAM nº 07, de 29 de setembro de 1981, a qual 
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estabelece as normas e critérios para sua disposição, aterramento e 

destinação final de resíduos sólidos e dá outras providências. Os principais 

artigos desta DN foram descritos no item 7.6.1. Aspectos legais na 

disposição do estéril. 

 

7.8.2. Caracterização do impacto 

 

Sempre que os caminhões que transportam concreto retornam das entregas é 

necessária a limpeza da betoneira, pois há uma pequena sobra de concreto 

que se não removida, endurece no caminhão. Essa limpeza é feita com jato 

d’água no local denominado como “bate lastro” e o efluente consiste numa 

mistura de concreto e água. A água, após passar por um sistema de 

decantação, retorna para o reservatório e é utilizada no mesmo processo, já o 

sólido fica depositado no fundo das caixas de decantação e é removido por pá 

carregadeira. São geradas cerca de 12 t/mês deste resíduo. 

 

7.8.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

O resíduo sólido gerado pela limpeza dos caminhões betoneiras consiste em 

restos de concreto que formam uma massa constituída por cimento, brita e 

areia, que é depositada em um pátio para posterior doação utilização no 

revestimento de estradas viscinais e pátios na zona rural de Lavras. 
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Foto 45: Resíduo proveniente da usina de concreto comum armazenado em pátio. 

 

 

7.8.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

De acordo com a DN COPAM n° 232 – 27/02/2020, todo gerador de resíduos sólidos 

no Estado de Minas Gerais deve se cadastrar no Sistema Estadual de Manifesto de 

Transporte de Resíduos e ao destinar tal material o mesmo deve ser transportado 

acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR/Romaneio. Também 

deverá ser elaborada até 28 de fevereiro e 31 de agosto a Declaração de 

Movimentação de Resíduos (DMR), instituída pela mesma DN, onde são informadas 

as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos 

gerados pelo empreendimento. 
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7.9. Geração de papel, papelão, plástico e sobras de alimentos 

 

7.9.1. Aspectos legais 

 

Por se tratar de resíduos sólidos, estão sujeitos ao previsto na Deliberação 

Normativa COPAM nº 07, de 29 de setembro de 1981, a qual estabelece as normas 

e critérios para sua disposição, aterramento e destinação final de resíduos sólidos e 

dá outras providências. Os principais artigos desta DN foram descritos no item 7.6.1. 

Aspectos legais na disposição do estéril. 

 

7.9.2. Caracterização do impacto 

 

A presença dos colaboradores durante o turno de trabalho faz com que sejam 

gerados resíduos de papel, papelão e plásticos, principalmente na área 

administrativa e de manutenção, já no refeitório há sobras de alimentos, pois os 

funcionários fazem uma refeição diária na empresa. De acordo com estudo realizado 

pela ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais) em setembro/2018, no ano de 2017 cada brasileiro gerou em média 1,05 

kg/dia de resíduos sólidos. Apesar dos 46 colaboradores não permanecerem na 

empresa por todo o dia, gerando resíduos em suas residências também, há que se 

considerar a geração de embalagens de peças e insumos, assim o volume gerado 

será de 48,300 kg/dia ou 1.062,600 kg/mês. 

 

7.9.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

Nos pontos de maior acumulação de pessoas existem recipientes para 

armazenamento temporário e posterior destinação adequada para cada tipo de 

resíduo. 

 

O lixo doméstico não reciclável é coletado pela Prefeitura local e destinado ao aterro 

sanitário de Alfenas. Já o papel, papelão e o plástico que podem ser reciclados, são 

coletados pela COCAMAR – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Lavras. 
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Foto 46: Recipientes para coleta de resíduo sólido localizado na área da oficina. 

 

 
Foto 47: Recipientes para coleta de resíduo sólido localizado na área do escritório. 
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Foto 48: Recipientes para coleta de resíduo sólido localizado na área do refeitório. 

 

 

 
Foto 49: Recipiente para armazenamento de resíduo sólido próximo ao vestiário 
para posteriormente ser recolhido para destinação final 
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7.9.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

De acordo com a DN COPAM n° 232 – 27/02/2020, todo gerador de resíduos sólidos 

no Estado de Minas Gerais deve se cadastrar no Sistema Estadual de Manifesto de 

Transporte de Resíduos e ao destinar tal material o mesmo deve ser transportado 

acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR/Romaneio. Também 

deverá ser elaborada até 28 de fevereiro e 31 de agosto a Declaração de 

Movimentação de Resíduos (DMR), instituída pela mesma DN, onde são informadas 

as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos 

gerados pelo empreendimento. 

 

7.10. Geração do lodo da fossa séptica 

 

7.10.1. Aspectos legais 

 

O lodo da fossa séptica apesar de pastoso, é tratado como resíduo sólido e, 

portanto, sujeito ao previsto na Deliberação Normativa COPAM nº 07, de 29 de 

setembro de 1981, a qual estabelece as normas e critérios para sua disposição, 

aterramento e destinação final de resíduos sólidos e dá outras providências. Os 

principais artigos desta DN foram descritos no item 7.6.1. Aspectos legais na 

disposição do estéril. 

 

7.10.2. Caracterização do impacto 

 

O lodo da fossa séptica/filtro anaeróbico é gerado quando da limpeza deste sistema 

e considerando que cada um dos 46 colaboradores gera 0,30 litros/dia de lodo 

fresco (Tabela 1 – NBR ABNT n° 7229/1993), serão gerados 13,8 litros/dia deste 

resíduo no empreendimento. 

 

7.10.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

Estes sistemas de tratamento de esgoto são anaeróbicos e não podem ser limpos 

frequentemente, pois as bactérias se alimentam do próprio lodo e a limpeza 
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frequente desequilibra o sistema e prejudica a eficiência de tratamento. 

Periodicamente o empreendedor contrata empresa licenciada para efetuar a 

remoção do lodo, que é destinado a estações de tratamento de esgoto. 

 

7.10.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

De acordo com a DN COPAM n° 232 – 27/02/2020, todo gerador de resíduos sólidos 

no Estado de Minas Gerais deve se cadastrar no Sistema Estadual de Manifesto de 

Transporte de Resíduos e ao destinar tal material o mesmo deve ser transportado 

acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR/Romaneio. Também 

deverá ser elaborada até 28 de fevereiro e 31 de agosto a Declaração de 

Movimentação de Resíduos (DMR), instituída pela mesma DN, onde são informadas 

as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos 

gerados pelo empreendimento. 

 

7.11. Geração de resíduos contaminados com lubrificantes 

 

7.11.1. Aspectos legais 

 

A disposição e a destinação dos resíduos sólidos contaminados por óleos e graxas é 

prevista na Deliberação Normativa COPAM nº 07, de 29 de setembro de 1981, a 

qual estabelece as normas e critérios para tais procedimentos. Os principais artigos 

desta DN foram descritos no item 7.6.1. Aspectos legais na disposição do estéril. 

 

7.11.2. Caracterização do impacto 

 

A manutenção dos equipamentos acaba por gerar estopas, EPI’s, elementos 

filtrantes, embalagens, mangueiras, todos contaminados com óleos e graxas. 

Quando da lavagem dos equipamentos é removido um material fino, que é da 

própria rocha e que acaba se misturando ao lubrificante, ficando retido no 

compartimento reservado aos sólidos na caixa SAO. São gerados cerca de 250 

kg/mês destes resíduos, todos na área da oficina. 
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7.11.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

As estopas, EPI’s, elementos filtrantes, embalagens, mangueiras geradas na oficina 

são destinadas a uma das baias cobertas e impermeabilizadas para armazenamento 

temporário no empreendimento, até que se tenha volume para coleta por empresa 

regularizada, que os destina a incineração. A água da lavagem dos equipamentos é 

direcionada para a caixa SAO, onde os sólidos ficam retidos e periodicamente são 

removidos e armazenados em tambores, até juntar volume suficiente para ser 

recolhido por empresa regularizada para tal. 

 

 
Foto 50: baia destinada ao armazenamento temporário de resíduos contaminados com lubrificantes 
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Foto 51: placa identificadora da baia da foto anterior 

 

 

7.11.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

De acordo com a DN COPAM n° 232 – 27/02/2020, todo gerador de resíduos sólidos 

no Estado de Minas Gerais deve se cadastrar no Sistema Estadual de Manifesto de 

Transporte de Resíduos e ao destinar tal material o mesmo deve ser transportado 

acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR/Romaneio. Também 

deverá ser elaborada até 28 de fevereiro e 31 de agosto a Declaração de 

Movimentação de Resíduos (DMR), instituída pela mesma DN, onde são informadas 

as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos 

gerados pelo empreendimento. 
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7.12. Geração de resíduos de borracha 

 

7.12.1. Aspectos legais 

 

A disposição e a destinação dos resíduos sólidos constituídos de borracha são 

reguladas pela Deliberação Normativa COPAM nº 07, de 29 de setembro de 1981, a 

qual estabelece as normas e critérios para tais procedimentos. Os principais artigos 

desta DN foram descritos no item 7.6.1. Aspectos legais na disposição do estéril. 

 

7.12.2. Caracterização do impacto 

 

Os equipamentos possuem correias de acionamento, mangueiras e outras peças de 

borracha que se desgastam e necessitam ser trocadas. Há ainda as correias 

transportadoras utilizadas na unidade de beneficiamento que também possuem 

certa vida útil e necessitam ser trocadas, também compostas de borracha. 

 

7.12.3. Proposição de medidas mitigadoras 

 

As correias transportadoras já usadas na unidade de beneficiamento são 

reaproveitadas no empreendimento como peças de desgaste para revestimento de 

chapas metálicas no próprio beneficiamento. Já as correias de acionamento de 

motores, mangueiras e demais peças de borracha são armazenadas 

temporariamente em baia até juntar volume suficiente para ser coletado por empresa 

regularizada, que os destina a incineração. 

 

7.12.4. Proposta de monitoramento e controle 

 

De acordo com a DN COPAM n° 232 – 27/02/2020, todo gerador de resíduos sólidos 

no Estado de Minas Gerais deve se cadastrar no Sistema Estadual de Manifesto de 

Transporte de Resíduos e ao destinar tal material o mesmo deve ser transportado 

acompanhado do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR/Romaneio. Também 

deverá ser elaborada até 28 de fevereiro e 31 de agosto a Declaração de 

Movimentação de Resíduos (DMR), instituída pela mesma DN, onde são informadas 
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as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos 

gerados pelo empreendimento. 

 

7.13. Impactos sobre o solo 

 

7.13.1. Caracterização do impacto 

 

Na atividade minerária em muitas situações, o solo superficial de maior fertilidade é 

removido, e os solos remanescentes ficam expostos aos processos erosivos. Na 

operação de extração da rocha é necessária a remoção da camada superficial de 

estéril constituído por latossolos, causando perda de fertilidade, ficando sujeito a 

processos eólicos no transporte de material de solo desprotegido, alterando as 

propriedades físicas como, por exemplo, a provável compactação do solo que por 

consequência reduz a capacidade de permeabilidade e capacidade do solo de 

sustentar a microfauna edáfica nativa. 

 

Existe também a possibilidade de contaminação do solo por derramamento acidental 

de óleo diesel e lubrificantes contidos nas máquinas e equipamentos que operam na 

ADA do empreendimento, porém devido à pouca quantidade e por possuir oficina 

própria e realizar frequentemente manutenções preventivas e corretivas a 

probabilidade é baixa. 

 

7.13.2. Proposição de medidas mitigadoras 

 

Os impactos sobre o solo praticamente serão revertidos quando do encerramento 

das atividades de mineração no local, pois enquanto houver extração de rocha as 

estradas e os pátios se fazem necessários, ficando impossibilitada sua recuperação. 

Como medida de minimização deve-se continuar evitando, sempre que possível, 

ampliar as áreas ocupadas e limitar o uso de veículos e equipamentos somente nos 

locais a que se restringem, evitar derramamentos de combustível e lubrificantes 

diretamente sobre o solo. 
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O empreendimento é dotado de oficina mecânica para manutenção das máquinas e 

equipamentos e ponto de abastecimento de óleo diesel. Toda área da oficina é 

coberta com piso impermeável e canaletas que direcionam o efluente contendo óleo 

e graxa para tratamento em Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), não havendo 

contato direto deste efluente com o solo. 

 

 
Foto 52: Vala para manutenção. Local coberto com piso impermeável e canaletas que direcionam 
o efluente até o sistema de tratamento Caixa SAO. 
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Foto 53: Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO) na área da oficina. 

 

 
 Foto 54: Outra Caixa SAO. 
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O óleo usado retirado durante a troca de óleo dos equipamentos fica armazenado 

em tambores de 200 l até acumular volume suficiente para ser retirado por uma 

empresa de rerrefino regularizada. Os óleos lubrificantes e graxas novos e que serão 

utilizados nas manutenções ficam armazenados em local coberto e com piso 

impermeável. 

 

 
Foto 55: Armazenamento dos óleos e lubrificantes em local coberto e com piso impermeável. Em 
detalhe (seta vermelha), reservatório utilizado para armazenamento dos óleos usados para 
posterior destinação adequada. 

 

 

O tanque de combustível fica localizado em local coberto com dique de contenção 

contra vazamentos, piso impermeável na área do abastecimento e canaletas que 

direcionam o efluente para tratamento em Caixa SAO. 
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Foto 56: Local de abastecimento piso impermeável e canaletas para direcionamento para Caixa 
SAO existente no local. 

 

 

As embalagens e EPI’s usados e contaminados são armazenados em baias 

cobertas e com piso impermeável a fim de se evitar contaminação do solo para 

posteriormente serem destinadas adequadamente. 

 

Na prevenção da instalação de focos erosivos o empreendimento adota as seguintes 

medidas de controle: na área da lavra as estradas possuem inclinações e leiras que 

direcionam as águas pluviais de forma segura para o fundo da cava. No pátio, no 

beneficiamento e áreas de apoio também há inclinações e leiras que direcionam as 

águas pluviais até canaletas onde posteriormente elas desaguam nas bacias de 

decantação existentes próximas das estradas. 
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Foto 57: Fundo da cava para onde são direcionadas as águas pluviais da mina. 

 

 
Foto 58: Detalhe da inclinação da estrada para a porção direita da foto. 
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Foto 59: Estrada interna em boas condições em período chuvoso. 

 

 
Foto 60: Bacia de decantação localizada próximo a área de lavra. 
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Foto 61: Acesso na área do pátio de armazenamento com leira de segurança (seta vermelha) e 
inclinação para direcionamento das águas pluviais para a direita da foto. 

 

 
Foto 62: Canaletas que direcionam as águas pluviais na área de apoio do empreendimento. 
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Foto 63: Direcionamento das águas pluviais através de canaletas. 

 

 
Foto 64: Bacia de decantação localizada na área da concreteira e beneficiamento. 
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Foto 65: Detalhe da outra bacia de decantação localizada na área do beneficiamento e 
concreteira. 

 

 

7.14. Impactos sobre a paisagem e topografia 

 

7.14.1. Caracterização do impacto 

 

Na atividade de mineração, o impacto mais importante é gerado ao se extrair o 

material estéril superior e em seguida a rocha considerada como minério, ou seja, no 

ataque ao maciço rochoso nas frentes de lavra, alterando as feições originais do 

relevo e desfigurando a paisagem original. Inclusive, é nessa operação que se 

originam os principais impactos da atividade. 

 

Na lavra a céu aberto a meia encosta como é o caso em questão, o corte no maciço 

expõe a rocha fresca, produz taludes verticalizados e praças com material 

desmontado, com todo este conjunto contrastando fortemente com a paisagem 
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natural, sendo avistado ao longe. O empilhamento do material estéril acaba por 

também alterar a topografia natural. 

 

O impacto consequente é de natureza principalmente estética. Adicionalmente, a 

alteração da topografia original causada pela extração da rocha afeta as drenagens 

naturais da ADA e a exposição destas superfícies com a presença de materiais 

movimentados, passa a constituir uma fonte constante de sedimentos carreáveis 

para as drenagens locais a jusante. 

 

7.14.2. Proposição de medidas mitigadoras 

 

O gnaisse é rocha coesa e estável que não se desagrega e a lavra em bancadas 

intercaladas por bermas garante estabilidade aos taludes em lavra, não ocorrendo 

deslizamentos. 

 

A alteração da topografia original acaba por afetar as drenagens naturais o que pode 

causar processos erosivos e arraste de materiais para cursos d’água a jusante do 

empreendimento. Para evitar a formação destes processos e conter os finos, na área 

da mina toda a água pluvial é direcionada para o fundo da cava que acaba por 

funcionar como uma grande bacia de decantação, nas estradas internas a água 

pluvial é direcionada para as laterais onde há canaletas, caixas de decantação de 

sólido, com parte da água infiltrando e parte seguindo até drenagem natural com 

velocidade reduzida após passar pelas bacias. Os pátios de estocagem possuem 

inclinações para as estradas, onde existem canaletas laterais para condução 

adequada. As bacias de decantação de sólidos acabam por assorear durante o 

período chuvoso, se fazendo necessária a remoção deste material depois de seco, 

quando são realizadas manutenções nas caixas, que são desassoreadas. 

 

A lavra em bancadas com alturas regulares, a disposição do estéril em taludes 

intercalados por bermas e a existência de cortinamento arbóreo em vários pontos do 

empreendimento minimizam o efeito do impacto visual causado pela alteração da 

topografia. 
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Foto 66: Lavra em bancadas e acúmulo de água no fundo da cava 

 

 
Foto 67: Estradas em boas condições e com inclinação para direcionamento das águas pluviais. 
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Foto 68: Estrada em boas condições demonstrando a eficiência do sistema de drenagem em pleno 
período chuvoso. 
 

 
Foto 69: Estrada de acesso à frente de lavra em boas condições. 

 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Rua Presidente Juscelino Kubitschek – 471 – Chácara das Rosas 

Três Corações/MG      CEP 37.417-162   Tel: (35)3231-4694 
roccaengenharia@hotmail.com 

 

ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – EIA 

 

184 

 
Foto 70: Cortina arbórea do empreendimento indicada pela seta. 

 

 
Foto 70: Bacia de decantação em funcionamento no período chuvoso. 
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7.15. Impactos sobre a flora e fauna 

 

7.15.1. Caracterização do impacto sobre a flora 

 

Em consulta ao Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do IDE-SISEMA, verifica-

se os seguintes atributos para a vegetação na AID do empreendimento: 

 

 Grau de conservação da vegetação nativa: muito baixo 

 Integridade da flora: muito baixa 

 Relevância regional para a fitofisionomia floresta estacional semidecidual: 

muito baixa 

 Prioridade para conservação da flora: muito baixa 

 

A constatação é que a AID do empreendimento está inserida em região 

extremamente antropizada por culturas e pastagens há vários anos, posteriormente 

sendo introduzida a mineração. 

  

Dos grupos vegetacionais estudados, constatou-se que a vegetação mais atingida 

pela implantação e operação do empreendimento foram resquícios de florestas do 

tipo estacional semidecidual, não havendo previsão de supressão de vegetação 

nativa neste licenciamento. 

 

As áreas circundantes a atividade minerária podem ser atingidas de forma menos 

intensa, mas acabam sofrendo com a presença antrópica em trilhas e picadas e 

possivelmente com o carreamento parcial de sólidos, provocando soterramento de 

ambientes aquáticos ou vegetacionais. 

 

7.15.2. Caracterização dos impactos sobre a fauna 

 

Em consulta ao Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do IDE-SISEMA, verificou-

se os seguintes atributos para a fauna na AID do empreendimento: 

 

 Área prioritária para conservação: baixa 
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 Integridade da fauna: baixa 

 Prioridade para conservação de anfíbios e répteis: baixa 

 Prioridade para conservação da mastofauna: baixa 

 Prioridade para conservação da avifauna: baixa 

 

A supressão da vegetação nativa no passado para as práticas agropecuárias e 

instalação do empreendimento acabou por afugentar várias espécies da fauna local, 

conforme caracterizado pelo ZEE. Já com a operação do empreendimento foram 

previstos os seguintes impactos na fauna presente na AID: 

 

10) A presença e movimentação de pessoas e equipamentos e a utilização de 

explosivos, fatores que elevam os níveis de ruído, tendem a afugentar aquelas 

espécies da fauna mais exigentes quanto a condições ambientais; 

 

20) Com ausência da vegetação nativa, ocorreu uma diminuição de recursos básicos 

antes disponíveis, como áreas de vida, territórios, locais e materiais para nidificação, 

fontes de alimento, inclusive de localização conhecida, refúgios permanentes ou 

temporários, ninhos em uso ou reaproveitados, etc. A carência destes itens gera 

competição entre espécies, algumas podendo não se adaptar à nova situação, e 

assim não mais serem encontradas na área. Dependendo do grau de especificidade 

ambiental das espécies deslocadas, os indivíduos poderão extinguir localmente se 

não encontrarem outro habitat adequado às suas necessidades biológicas. A 

capacidade de deslocamento das espécies é amplamente variável e sujeita algumas 

vezes a existência de um corredor bem preservado entre áreas. Nesta busca por um 

novo equilíbrio, as espécies ficarão mais tempo expostas a predadores e caçadores, 

até que um novo equilíbrio seja restabelecido. 

 

7.15.3. Proposição de medidas mitigadoras dos impactos sobre a 

flora e fauna 

 

A supressão da vegetação para formação de pastagens com capins exóticos, plantio 

de culturas diversas e quando da instalação do empreendimento no passado acabou 

por fragmentar os ecossistemas, formando ilhas de vegetação, interferindo nos 
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mecanismos de interação planta/animal, uma vez que as espécies se extinguem 

localmente, enquanto muitos dos animais ou não conseguem sobreviver à 

diminuição do seu habitat, ou se deslocam para ambientes semelhantes próximos. 

Embora menor, há também o prejuízo na flora das matas próximas, que são 

atingidas de forma menos intensa, mas sofrem com a presença antrópica e mesmo 

com um possível carreamento parcial de sólidos, provocando soterramento de 

ambientes aquáticos ou vegetacionais. 

 

As medidas para controle de afugentamento da fauna são de difícil implantação 

enquanto o empreendimento estiver em operação devido a presença de pessoas e 

tráfego de equipamentos, o que acaba por afugentar as espécies mais exigentes. A 

supressão da vegetação não pode ser associada apenas à instalação do 

empreendimento, uma vez que em sua área de influência parte da vegetação já 

havia sido eliminada, em função de ações antrópicas (pastagens, principalmente). A 

revegetação de áreas não utilizadas é a principal medida para minimizar os impactos 

sobre o meio biótico, pois acaba por atrair novamente as espécies da fauna local, 

transformando o ambiente em uma configuração mais próxima da original. 

 

Na porção superior do empreendimento nas divisas com os bairros vizinhos realizou-

se o enriquecimento florestal através do plantio de mudas de espécies nativas e 

eucalipto que se encontram em fase de desenvolvimento, podendo vir a atrair 

espécies da fauna local em breve. No início do ano de 2019 foram adquiridas e 

plantadas 500 mudas de eucalipto, 600 mudas de sansão do campo e 190 mudas de 

espécies nativas diversas, conforme ilustrado nas fotos a seguir. Segue no anexo 11 

comprovantes de aquisição das mudas e insumos como adubo, material para 

cercamento das áreas de plantio, etc. 

 

Também minimiza este impacto sobre a fauna e a flora a existência de áreas bem 

preservadas de reserva legal na propriedade, que se encontram cercadas e 

protegidas, principalmente da presença de gado. A preservação destas áreas tem a 

finalidade, dentre outras, de garantir o fornecimento de material vegetal para a 

disseminação natural e propagação de sementes e mudas das espécies nativas 

para as áreas adjacentes, em processos de recomposição que beneficiará a flora e a 
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fauna local, pois preservará refúgios e abastecerá a região com alimentos para os 

animais silvestres. 

 
Foto 71: Vista de gleba de reserva legal dentro da propriedade do empreendimento. 

 

 
Foto 72: Outra visão da reserva legal na propriedade do empreendimento. 
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Foto 73: Reserva lega em bom estado de conservação. 
 

 

 
Foto 74: Uma das áreas onde foi realizado o plantio de mudas espécies nativas. 
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Foto 75: Área enriquecida com o plantio de mudas nativas. 

 

  

Foto 76: Mudas nativas e de eucalipto desenvolvidas plantadas para o enriquecimento da área verde. 
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7.16. Geração de empregos e arrecadação de tributos 

 

7.16.1. Caracterização do impacto 

 

A atividade de extração de rocha para aplicação como agregado é o início da cadeia 

produtiva da construção civil, grande empregadora de mão de obra. Os empregos 

começam a ser gerados na mineração, depois são os prestadores de serviços 

(transportadores, reparadores diversos, consultorias, etc), na fabricação do concreto 

e artefatos de cimento, nas obras industriais e residenciais, chegando a milhares de 

pessoas em Lavras e municípios vizinhos. 

 

Diante do envolvimento de segmentos diversos na construção civil essas relações 

comerciais desencadeiam na emissão de notas fiscais de produtos e serviços, que 

também geram benefícios diretos à municipalidade de Lavras e vizinhos através da 

arrecadação de impostos como o ICMS, CFEM e ISS, sendo que a maior parte dos 

dois últimos é destinada aos municípios. 

 

7.16.2. Proposição de medidas potencializadoras 

 

A empresa prioriza a contratação para a mão de obra direta em Lavras, até pela 

facilidade de locomoção, já os demais envolvidos na cadeia produtiva abrange 

outros municípios vizinhos, onde a brita e o concreto são entregues, como: Bom 

Sucesso, Carmo da Cachoeira, Carrancas, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itumirim, Itutinga, 

Luminárias, Ribeirão Vermelho, dentre outros. 

 

A maior parte das manutenções dos equipamentos é realizada na própria empresa, 

porém esporadicamente alguns serviços de usinagem, calderaria ou reformas são 

realizados por empresas especializadas para tal. Durante as manutenções também 

são substituídas peças de desgaste que necessitam ser compradas para montagem 

dos equipamentos. 

 

Além das manutenções, outros serviços como pequenos reparos em equipamentos 

de escritório, manutenções de rede de internet e telefone, dentre vários outros 
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necessários ao bom funcionamento de uma empresa produtora de brita e concreto, 

também são realizados por terceiros. 

 

A fim de fortalecer e desenvolver a economia local e regional, proporcionar 

arrecadação aos municípios e gerar empregos em Lavras é fundamental a 

contratação destes serviços no município, não sendo possível outro grande polo 

industrial regional é Varginha ou ainda Belo Horizonte. 

 

 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A avaliação dos impactos ambientais relacionados com a operação do 

empreendimento, concluiu que os impactos estão na sua maioria localizados e 

relacionados à área de influência direta das atividades (ADA). As alterações do solo, 

a geração dos diversos resíduos sólidos e de efluentes líquidos, assim como a 

geração de ruído e poeira, que afetam principalmente os colaboradores, estão todos 

limitados à ADA do empreendimento. 

 

As detonações que poderiam causar algum incômodo na comunidade dos Bairros 

Jardim Campestre e Morada do Sol, vem sendo monitoradas desde 2017 e os 

resultados de velocidade de partícula, segundo a NBR 9653/2018, não causam 

danos às estruturas e nem desconforto ambiental. 

 

No decurso deste licenciamento verificou-se que a empresa vem sofrendo grande 

pressão com a ocupação imobiliária a leste do empreendimento nos últimos 15 anos 

sem que o houvesse nenhum tipo de interferência pelo Poder Público. As atividades 

de mineração no local se iniciaram em 1992, fato comprovado pelas imagens 

históricas do Google Earth, onde a primeira alteração na área se dá em 

dezembro/1992. Nesta data, infelizmente ainda não havia disponibilidade de nitidez 

das imagens como há atualmente, mas é possível verificar a intervenção. 
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Imagem 20: ADA do empreendimento em amarelo, não sendo verificada intervenção em 
30/12/1991.  
Fonte: Google Earth 
 

 

 
Imagem 21: ADA do empreendimento em amarelo, onde é possível verificar as primeiras 
intervenções em imagem de 30/12/1992. 
Fonte: Google Earth 

 

 

A empresa vem monitorando o conforto e as estruturas de residência do Bairro 

Jardim Campestre e os resultados não indicam desconformidades, há umidificação 

nos processos geradores de poeira, foi implantado cortinamento arbóreo para 

contenção de poeira, ruído e o avistamento da empresa, além de birutas para 

verificação da direção do vento, tudo para que a comunidade não seja afetada pelas 
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operações do empreendimento. Mas tais medidas sempre serão insuficientes se a 

ocupação imobiliária persistir em avançar, sendo dever do Poder Público ações que 

delimitem de forma adequada o crescimento de empreendimentos imobiliários, pois 

existem vários exemplos em diversos locais de Minas Gerais e de todo o País, onde 

a área urbana se aproximou das atividades minerárias e o conflito surgiu com 

demandas junto ao Ministério Público, Judiciário, ANM e órgãos licenciadores, tais 

atividades não convivem harmoniosamente com muita proximidade. 

 

A unidade do Madeira da Indústria de Cal SN Ltda vem buscando a regularização 

desta área desde julho/2007, quando requereu uma LP para ampliação da área de 

lavra, concedida em julho/2010 (PA COPAM n° 14624/2006/001/2007). A partir daí, 

houve uma série de equívocos de todos os envolvidos, autuações e mudanças de 

legislação, que interromperam tal licenciamento, sendo necessário início de nova 

regularização para a mesma área. 

 

Por se tratar de licenciamento corretivo (LOC) sem supressão de vegetação e pelo 

fato do empreendimento estar em operação há quase 30 anos, os impactos estão 

bem definidos e caracterizados, já existindo medidas de controle e mitigação para 

todos eles, mas como se trata de atividade de vida útil longa a empresa deverá 

observar todos os cuidados ambientais durante sua operação, garantindo medidas 

eficazes no sentido de minimizar ou mesmo neutralizar os danos inerentes à 

atividade. A busca por melhorias nos processos de controle e mitigação dos 

impactos deve ser contínua, primando sempre pela eficiência para não poluir, pela 

recuperação de áreas degradadas a fim de trazer o local o mais próximo possível do 

estado natural e não causar desconforto nos colaboradores e na população vizinha. 

 

Pelo prognóstico dos impactos socioambientais relacionados com a operação deste 

empreendimento, pode-se concluir que o custo ambiental do empreendimento será 

pequeno comparando-se com os benefícios a economia local e regional, desde que 

observadas as condições propostas como medidas de controle ambiental, descritas 

neste EIA e no PCA.  
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Por outro lado, atuando em área de abrangência maior que os impactos adversos, 

tem-se os impactos positivos, principalmente associados aos aspectos econômicos e 

laborais, que se apresentaram em magnitude significativamente maior, destacando: 

 

- Desenvolvimento local e regional; 

- Incremento no setor industrial municipal; 

- Geração de postos de trabalho; 

- Aumento da renda per capita do município; 

- Incremento de receitas públicas; 

- Qualificação da mão de obra municipal; 

- Atrativo para novos empreendimentos no município; 

- Qualidade de vida da população. 

 

Considerando que a atividade mineral irá perdurar por pelo menos 20 anos, o que 

propiciará a geração de empregos diretos e indiretos por um período de tempo de 

longo prazo e com a operação do empreendimento correndo em conformidade com 

as medidas de controle e mitigação propostas neste EIA e no PCA, pode-se afirmar 

que este empreendimento é ambientalmente viável, não existindo motivos para a 

não regularização das atividades ali desenvolvidas. 
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Anexo 01 

Planta de Situação 
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Anexo 02 

Planta Superficiários 

Escrituras dos Imóveis 

Cadastro Ambiental Rural 
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REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE LAVRAS 

RUA RAUL SOARES. Nº 40-A. CENTRO, LAVRAS/MO - CEP 37 .200-000 

Telefone: (35) 3821-1608 

Matrícula nº58786 - 12/12/2016 
Data: 20 de dezembro de 2016. 

e-mail : rilavras@hotm ai l. com 

Imóvel: Uma gleba de terras, sita neste município de Lavras, MG ., no lugar denominado "Madeira", com a 
área de 2 l ,8798ha, com a seguinte descrição do perímetro: parte de um canto do córrego não navegável com as 
seguintes coordenadas UTM-SAD 1969, V0l E=498450, 18 N=7653556,40 partindo com azimute 194°33'28" 
daí segue por córrego não navegável confrontando com espólio de Márcio Augusto de Andrade Carvalho por 
aproximadamente 374, l0m até o ponto V02- 498465,27 N=7653225,98 partindo com azimute 150º21'18" daí 
segue por cerca de arame confrontando com espólio de Márcio Augusto de Andrade Carvalho por 219,30m 
passando pelos pontos E=498500,45; N=7653164,16, E=498565,35; N=7653142,95, E=498565,35; 
N=7653 142,95 até o ponto V03- E=498610,68, N=7653077,10 partindo com azimute 224º48'14" daí segue por 
cerca de arame confrontando com Industria de Cal SN Ltda. por 397,30m até o ponto V04 E=49833 l ,59, 
N=7652797,40 partindo com azimute 95º07'33" daí segue por cerca de arame confrontando com Munir Murad 
por 480,70m passando pelos pontos E=498323,87; N=7652803,34, E=498169,08, N=7652874,21 , 
E=498101 ,07, N=7652896,65 até o ponto VOS E=497955,72, N=7653069,56 partindo com azimute 49°00'18" 
daí segue por cerca de arame confrontando com Vicente Sérgio Andrade de Sousa por 586,70m até o ponto V06 
E=498396,53, N=7653456,37 partindo com azimute 357º44'36" daí segue por cerca de arame confrontando 
com Vicente Sérgio Andrade de Sousa por 114,30m, até o ponto V07 E=498438,80 N=7653557,40 partindo 
com azimute 82 º 52'40" daí segue por córrego não navegável confrontando com Vicente Sérgio Andrade de 
Sousa por aproximadamente 11 ,50m, até atingir novamente o canto córrego não navegável com as seguintes 
coordenadas, V0 1 E=498450, 18 N=7653556,40, ponto este que foi início dessa descrição. CCIR nº 
04526 183163 ( exercícios 2014/2013/2012/2011/201 O); CIR nº 443.158.009.075-9; Módulo Rural: não consta; 
Nº Módulos Rurais: 0,00; Módulo Fiscal: não consta; Nº Módulos Fiscais: 1,2226 e FMP: 2,00ha. NIRF .: 
5.977.90 1-2. Protocolo nº 157.574, datado de 12 de dezembro de 2016. 
Proprietários: Maria Eugênia Ang~lico Carvalho, brasileira, aposentada, RG nº M-1.429.113-SSP/MG, CPF nº 
714.635 .856-91 , casada sob o regime de comunhão de bens, em 30/01 / 1965, com Márcio Augusto de Andrade 
Carvalho, que era brasi leiro , agricultor, RG nº M-9.342.386-SSP/MG, CPF nº 025.512.176-87 (falecido aos 
12/1 2/2014 conforme certidão de óbito retro averbada sob o nº 5-37.583), residente e domiciliada neste 
municípi o de Lavras, MG, na Fazenda do Madeira, Rodovia Zito Abreu, KM 1,5. 
Registro anterior: Mat.: 37.583, R-1, AV-8 e 9-37.583, fls. 01, Lº 2-IF . 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol.: R$17,03. Recompe : R$1,02. TFJ.: R$5,68. Total: R$23,73. 

AY-1-58.786. Data: 20 de dezembro de 2016. Abertura de matrícula: Procede-se a esta averbação "ex 
offício" para constar que a presente matrícula foi aberta em virtude da retificação de área objeto da 
AV -7-37. 583 , fls. 01 , Lº 2-IF, atendendo ao disposto nos artigos nºs 212 e 213 da Lei nº 6.015/73 , ambos com 
al terações decorrentes da Lei nº 10.931 , de 02 de agosto de 2004. 
Dou fé. Renata Romani ello Souza, Oficial. 
------ --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-2-58.786. Data: 20 de dezembro de 20 16. Indicação de reserva legal. Procede-se a esta averbação, nos 
te rmos do art. 892 , § 1 ° do Provimento 260/CGJ/2013 , para constar que a rese rva lega l, encontra-se 
especia li zada na averhação nº 2-3 7.583 , íl s. 01 , L º 2-IF desta Serventia, confo rme Termo de Responsabilidade 
de Preservação de Floresta, de 25. 11 .2009. 
Dou fé. Renata Rom anicll o Souza , Ofic ial. 
---- --- -- --- -------- ---- ---------- -- ---- ------------------- -- -- --------------------- --- ---- ----------- ---------------- -- ----
P,·otocolo nº 160.652, datado de 04 de julho de 2017. 
H-3-58.786. Data: 13 de jul ho ck 20 17. Partilha. Sent ença de: 12 de mai o de 20 17, do Juízo de Direito de 
La vrn s,MG. Tran smitente: L::spóli o de M{1rcio Au gusto d~ /\ndrnck Carva lho. AdlLUirentes: Maria E ugênia 
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1 
A~gélico ,Çà~alho(SO¾), viúva, do lar, CI. nº M- 1.429. 11 J-SSP/MG , CPF nº 714.635 .856-91 , brasi leira; ,fosé 
Augusto de Carvalho(l6,66%), agrônomo, CPF nº 939.711 . 176-00, casado sob o regime da comunhão parc ial 
de bens, sua esposa Flaviana Andrade de Pádua Carvalho, CPF nº 857.056.086-91 , brasileiros; José Márcio de 
Carvalho(16,66%), solteiro , professor uni versitári o, CPF nº 664.621.776-91 , brasileiro , e Patrícia Carvalho 
Watson(16,66%), CPF nº 027.654.756-0 1, bras ileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 
s/marido Richard Mark Watson, CPF nº 700.440.276-21, inglês, domiciliados neste município de Lavras,MG, 
na Fazenda do Madeira, Rodovia Zito de Abreu. Imóvel: O acima matriculado e averbado sob os nºs 1 e 
2-58.786. Valor: R$63. 235,80 sendo o valor de meação de R$31.617 ,90 atribuído pelas partes, R$109.350,00, 
sendo O valor de meação de R$54.675 ,00 de acordo com a certidão de pagamento/desoneração de ITCD, datada 
de 13 .03.20 J 7. Título: Formal extraído dos respectivos autos de inventário, de nº 0002028-29.2017.8 .13 .03 82 , 
aos 29 de maio de 2017, pela Oficial de Apoio Judicial da 2ª Secretaria de Lavras ,MG, e assinado pelo MM . 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Lavras,MG, Exmo. Sr. Dr. Mário Paulo de M. C. Montoro. Registro no 
CAR.: MG-3 l 38203-5 l 24 .CB6B.AB78.4335 .BBBE.FCEA.296B.8459. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol. : R$764,42. Recompe: R$45 ,87 . TFJ.: R$306,74. Total : R$1. l l 7,03. 

Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-4-58.786. Data: 13 de julho de 2017. Correção de nome. Certifico e dou fé que, conforme cópia da 
certidão de casan1ento de José Augusto Carvalho e Flaviana Andrade de Pádua Carvalho, celebrado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, aos 26.01.1996, extraída do formal de partilha, nos termos do art. 769 do 
Provimento 260/CGJ/2013, fornecida pela Oficial do Cartório de Registro Civil de Lavras,MG, MG, em 
16.12.2014, consta da mesma que o nome coneto de José Augusto de Carvalho, é José Augusto Carvalho. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol. : R$14,62. Recompe: R$0,88. TFJ.: R$4,87. Total: R$20,37. 

Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-5-58.786. Data: 13 de julho de 2017. CI. Certifico e dou fé que, foi apresentada neste cartório, em 
04.07.2017, a cópia autenticada da carteira nacional de habilitação de José Augusto Carvalho, contendo: CI. nº 
M-5 .755.4 14-SSP/MG. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol.: R$ 14,62. Recompe: R$0,88. TFJ.: R$4,87 . Total: R$20,37. 

Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-6-58.786. Data: 13 de julho de 2017. CI. Certifico e dou fé que, foi apresentada neste cartório , em 
04 .07.201 7, a cópia autenticada da carteira de identidade de Flaviana Andrade de Pádua Carvalho, contendo o 
número : MG-5 .753.403-PC/MG. 
Dou fé . Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol. : R$ 14,62. Recompe: R$0,88 . TFJ.: R$4,87. Total: R$20,37 . 

--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-7-58.786. Data: 13 de julho de 2017. Correção de nome. Certifico e dou fé que, conforme cópia da 
cert idão de nascimento de José Márcio Carvalho, extraída do formal de parti.lha, nos termos do art . 769 do 
Pro vi mento 260/CGJ/20 13, fornecida pela Oficial do Cartório ele Regi stro Civil de Lavras,MG, em 11 .12.2014 , 
consta que o nome correto do mesmo, é .José Márcio Carvalho. 
Dou fé. Renata Romaniell o Souza Oficial ' . 

Emol. : R$ 14,62. Recompe: R$0,88 . TF.J.: R$4,87. Tota l: R$20,37. 
-- ---------- ------------- ----------- ------------------- --------------------------------------------------------------- --- ---

Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-8-58.786. Data: 13 de julho de 20 17. CI. Certifi co e: dou fé que, fo i aprescntacl:1 neste cartóri o. em 
04.07.20 17, a cópia autenti cada da ca rteira nac inn ::i l de hahiliL::içi'io el e .fosé i\ lúrc in C:1 rva l'10. contendo: C I. 11" 

M-4.096.398-SSP/MCi . 
Dou fé. Renata Romanic llo Sou/.i1, O lici ,il . 
Ern ol. : RS14 ,ó2. Recomre: R'50.88. TFJ .: i<'l,4.X7. ·1ota l : 1<$ 20, "17 



Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
A V-9-58. 786. Data: 13 de julho de 20 1 7. Filiação. Certifico e dou fé que. conforme cópia da certidão de 
casamento de Richard Mark Watson e Patrícia Carvalho Watson , extraida do fom1al de partilha, nos termos do 
art. 769 do Provimento 260/CGJ/2013, fornecida pela Oficia l do Cartório de Registro Civil de Lavras,MG, em 
18.12.2014, consta que Patrícia Carvalho Watson, é ti lha de Márcio Augusto de Andrade Carvalho e Maria 
Eugênia Angélico Carvalho. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza. Oficial. 
Ernol. : R$1 4,62. Recompe: R$0,88. TFJ. : R$4.87. Total: R$20,37 . 

-------------------------------------------------------------------------- -- --------------------------------------------
Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-10-58.786. Data: 13 de julho de 20 17. Filiação. Certifico e dou fé que, conforme cópia da certidão de 
casamento de Richard Mark Watson e Patrícia Carvalho Watson, extraída do formal de partilha, nos termos do 
art. 769 do Provimento 260/CGJ/20 13, fornecida pela Oficial do Cartório de Registro Civil de Lavras,MG, em 
18 .12.20 14, consta que Richard Mark Watson é filho de Keith Robert Watson e Julie Kathleen Watson. 
Dou fé . Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol. : R$14,62. Recompe: R$0,88. TFJ.: R$4,87. Total: R$20,37. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AY-11-58.786. Data: 13 de julho de 2017. CCIR. Procede-se a esta averbação nos termos do requerimento 
datado de 27.06.2017 e apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR, emissão exercícios 
2015/20 16; data do lançamento de 15.1 2.2016 e data de geração do CCIR de 30.06.2017, contendo: Cód. do 
imóvel rural: 443.158 .009.075-9. Mód. rural : 40,5829ha. Nº de mód. rurais: 0,48. Mód. fiscal: 30,0000ha. Nº de 
mód . fiscais : 0,7293 . FMP. : 2,00ha. CCIR.: 10301522178. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
E_!110I. : R$l4.62. ~é:_c~ mpe: R$0,88 . TFJ.: R$4,87. Total: R$20,37.:__ 

-CERTIDÃO-
------ --

CERTIFICA, que a presente é reprodução autêntica da matrícula nº 58786, Livro: 2, foi extraída por meio 
reprográfico nos termos do Art.19, § 1º, da Lei nº 6.015 de 1973 e Art. 41 da Lei nº 8.935 de 18/11/1994 e está 
confo1me o original. 

O que, dou fé. Lavras/MG, 22 de novembro de 2019. 

Marina Barbosa Sabato Franca ·- Escrevente (ccs) 

Poder Judiciário - TJMG 
Corregedoria-Geral de Justiça 

Selo de consulta: DEL20240 
Código de segurança: 5555183800089611 

Ato: 840 1, Quantidade Ato: 1, Emol: R$ 17,77, 
Recompe: R$ 1,07, TFJ: R$ 6,65, ISS: R$ 0,89, 

1
Total: , Total Emols: R$ 7 1,08, Total Recompe: R$ 

4,28, Total TFJ: R$ 26,60, Total ISS: R$ 3,56, 
1 Va lor Total Final ao Usuário: R$ 105,52 

Consulte a validade deste Selo ttps //selos ljm . us.br 
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: Fazenda Madeira

Município: Lavras UF: Minas Gerais

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 21°13'32,71" S Longitude: 45°00'51,07" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 10,4079 Módulos Fiscais: 0,3469

Código do Protocolo: MG-3138203-E859.28DE.7CE8.DED8.28E8.2D16.35DA.24FF

INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e
se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de
uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico ;www.car.gov.br
Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;
A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade
ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade
ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-FFAB.AF1A.AB6E.4F4C.8F98.BBB1.C2B9.6168 Data de Cadastro: 12/06/2015 01:16:35

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [10.3745 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [10,4079
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CNPJ: 22.069.603/0004-25 Nome: Indústria de Cal SN Ltda.

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-FFAB.AF1A.AB6E.4F4C.8F98.BBB1.C2B9.6168 Data de Cadastro: 12/06/2015 01:16:35
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Imóvel

Área Consolidada 8,4460

Remanescente de Vegetação Nativa 1,9619

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 2,2147

Imóvel

Área Consolidada 8,4460

Remanescente de Vegetação Nativa 1,9619

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 2,2147

Imóvel

Área Total do Imóvel 10,4079

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 10,4079

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 10,4079

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 10,4079

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

40.694 29/04/2008 245 199 Lavras/MG

30.153 23/05/2005 035 56 Ijaci/MG

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-FFAB.AF1A.AB6E.4F4C.8F98.BBB1.C2B9.6168 Data de Cadastro: 12/06/2015 01:16:35
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: Fazenda Avohai

Município: Lavras UF: Minas Gerais

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 21°13'20,07" S Longitude: 45°00'45,63" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 9,9969 Módulos Fiscais: 0,3332

Código do Protocolo: MG-3138203-08C4.4BF7.70CB.94FA.E594.12F8.E9CC.03A5

INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e
se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de
uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico ;www.car.gov.br
Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;
A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade
ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade
ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-8191.F214.BC43.48B2.AE77.A88A.B4AB.3A51 Data de Cadastro: 09/07/2020 08:59:42
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [10.0 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [9,9969
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CNPJ: 22.069.603/0001-82 Nome: Indústria de Cal SN Ltda.

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-8191.F214.BC43.48B2.AE77.A88A.B4AB.3A51 Data de Cadastro: 09/07/2020 08:59:42

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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Imóvel

Área Consolidada 9,9969

Remanescente de Vegetação Nativa 0,0000

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 0,0000

Imóvel

Área Consolidada 9,9969

Remanescente de Vegetação Nativa 0,0000

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 9,9969

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 9,9969

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 9,9969

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 9,9969

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

40.695 26/01/2010 256 171 Lavras/MG

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-8191.F214.BC43.48B2.AE77.A88A.B4AB.3A51 Data de Cadastro: 09/07/2020 08:59:42
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: MADEIRA

Município: Lavras UF: Minas Gerais

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 21°12'51,28" S Longitude: 45°00'52,39" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 85,2250 Módulos Fiscais: 2,8408

Código do Protocolo: MG-3138203-04E3.A37E.004B.C8D1.CF90.1B8A.9B35.3A08

INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012,
e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente,
de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico ;www.car.gov.br
Esta inscrição do imóvel rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;
A inscrição do imóvel rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de
propriedade ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o imóvel rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua
propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-5124.CB6B.AB78.4335.BBBE.FCEA.296B.8459 Data de Cadastro: 01/06/2016 07:20:58
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [83.3012 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [85,2250
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 714.635.856-91 Nome: MARIA EUGENIA ANGELICO CARVALHO

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-5124.CB6B.AB78.4335.BBBE.FCEA.296B.8459 Data de Cadastro: 01/06/2016 07:20:58
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Imóvel

Área Consolidada 75,5290

Remanescente de Vegetação Nativa 7,6258

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 7,6258

Imóvel

Área Consolidada 75,5290

Remanescente de Vegetação Nativa 7,6258

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 7,6258

Imóvel

Área Total do Imóvel 85,2250

Área de Servidão Administrativa 1,8920

Área Líquida do Imóvel 83,3330

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 9,8526

Área de Uso Restrito 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 85,2250

Área de Servidão Administrativa 1,8920

Área Líquida do Imóvel 83,3330

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 9,8526

Área de Uso Restrito 0,0000

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

R-2-1.661 01/03/1977 2 IF 01 Lavras/MG

R-15-1661 24/09/1986 2 IF 01 Lavras/MG

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-5124.CB6B.AB78.4335.BBBE.FCEA.296B.8459 Data de Cadastro: 01/06/2016 07:20:58

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE LAVRAS 

RUA RAUL SOARES. Nº 40-A. CENTRO, LAVRAS/MO - CEP 37 .200-000 

Telefone: (35) 3821-1608 

Matrícula nº58786 - 12/12/2016 
Data: 20 de dezembro de 2016. 

e-mail : rilavras@hotm ai l. com 

Imóvel: Uma gleba de terras, sita neste município de Lavras, MG ., no lugar denominado "Madeira", com a 
área de 2 l ,8798ha, com a seguinte descrição do perímetro: parte de um canto do córrego não navegável com as 
seguintes coordenadas UTM-SAD 1969, V0l E=498450, 18 N=7653556,40 partindo com azimute 194°33'28" 
daí segue por córrego não navegável confrontando com espólio de Márcio Augusto de Andrade Carvalho por 
aproximadamente 374, l0m até o ponto V02- 498465,27 N=7653225,98 partindo com azimute 150º21'18" daí 
segue por cerca de arame confrontando com espólio de Márcio Augusto de Andrade Carvalho por 219,30m 
passando pelos pontos E=498500,45; N=7653164,16, E=498565,35; N=7653142,95, E=498565,35; 
N=7653 142,95 até o ponto V03- E=498610,68, N=7653077,10 partindo com azimute 224º48'14" daí segue por 
cerca de arame confrontando com Industria de Cal SN Ltda. por 397,30m até o ponto V04 E=49833 l ,59, 
N=7652797,40 partindo com azimute 95º07'33" daí segue por cerca de arame confrontando com Munir Murad 
por 480,70m passando pelos pontos E=498323,87; N=7652803,34, E=498169,08, N=7652874,21 , 
E=498101 ,07, N=7652896,65 até o ponto VOS E=497955,72, N=7653069,56 partindo com azimute 49°00'18" 
daí segue por cerca de arame confrontando com Vicente Sérgio Andrade de Sousa por 586,70m até o ponto V06 
E=498396,53, N=7653456,37 partindo com azimute 357º44'36" daí segue por cerca de arame confrontando 
com Vicente Sérgio Andrade de Sousa por 114,30m, até o ponto V07 E=498438,80 N=7653557,40 partindo 
com azimute 82 º 52'40" daí segue por córrego não navegável confrontando com Vicente Sérgio Andrade de 
Sousa por aproximadamente 11 ,50m, até atingir novamente o canto córrego não navegável com as seguintes 
coordenadas, V0 1 E=498450, 18 N=7653556,40, ponto este que foi início dessa descrição. CCIR nº 
04526 183163 ( exercícios 2014/2013/2012/2011/201 O); CIR nº 443.158.009.075-9; Módulo Rural: não consta; 
Nº Módulos Rurais: 0,00; Módulo Fiscal: não consta; Nº Módulos Fiscais: 1,2226 e FMP: 2,00ha. NIRF .: 
5.977.90 1-2. Protocolo nº 157.574, datado de 12 de dezembro de 2016. 
Proprietários: Maria Eugênia Ang~lico Carvalho, brasileira, aposentada, RG nº M-1.429.113-SSP/MG, CPF nº 
714.635 .856-91 , casada sob o regime de comunhão de bens, em 30/01 / 1965, com Márcio Augusto de Andrade 
Carvalho, que era brasi leiro , agricultor, RG nº M-9.342.386-SSP/MG, CPF nº 025.512.176-87 (falecido aos 
12/1 2/2014 conforme certidão de óbito retro averbada sob o nº 5-37.583), residente e domiciliada neste 
municípi o de Lavras, MG, na Fazenda do Madeira, Rodovia Zito Abreu, KM 1,5. 
Registro anterior: Mat.: 37.583, R-1, AV-8 e 9-37.583, fls. 01, Lº 2-IF . 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol.: R$17,03. Recompe : R$1,02. TFJ.: R$5,68. Total: R$23,73. 

AY-1-58.786. Data: 20 de dezembro de 2016. Abertura de matrícula: Procede-se a esta averbação "ex 
offício" para constar que a presente matrícula foi aberta em virtude da retificação de área objeto da 
AV -7-37. 583 , fls. 01 , Lº 2-IF, atendendo ao disposto nos artigos nºs 212 e 213 da Lei nº 6.015/73 , ambos com 
al terações decorrentes da Lei nº 10.931 , de 02 de agosto de 2004. 
Dou fé. Renata Romani ello Souza, Oficial. 
------ --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AV-2-58.786. Data: 20 de dezembro de 20 16. Indicação de reserva legal. Procede-se a esta averbação, nos 
te rmos do art. 892 , § 1 ° do Provimento 260/CGJ/2013 , para constar que a rese rva lega l, encontra-se 
especia li zada na averhação nº 2-3 7.583 , íl s. 01 , L º 2-IF desta Serventia, confo rme Termo de Responsabilidade 
de Preservação de Floresta, de 25. 11 .2009. 
Dou fé. Renata Rom anicll o Souza , Ofic ial. 
---- --- -- --- -------- ---- ---------- -- ---- ------------------- -- -- --------------------- --- ---- ----------- ---------------- -- ----
P,·otocolo nº 160.652, datado de 04 de julho de 2017. 
H-3-58.786. Data: 13 de jul ho ck 20 17. Partilha. Sent ença de: 12 de mai o de 20 17, do Juízo de Direito de 
La vrn s,MG. Tran smitente: L::spóli o de M{1rcio Au gusto d~ /\ndrnck Carva lho. AdlLUirentes: Maria E ugênia 
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1 
A~gélico ,Çà~alho(SO¾), viúva, do lar, CI. nº M- 1.429. 11 J-SSP/MG , CPF nº 714.635 .856-91 , brasi leira; ,fosé 
Augusto de Carvalho(l6,66%), agrônomo, CPF nº 939.711 . 176-00, casado sob o regime da comunhão parc ial 
de bens, sua esposa Flaviana Andrade de Pádua Carvalho, CPF nº 857.056.086-91 , brasileiros; José Márcio de 
Carvalho(16,66%), solteiro , professor uni versitári o, CPF nº 664.621.776-91 , brasileiro , e Patrícia Carvalho 
Watson(16,66%), CPF nº 027.654.756-0 1, bras ileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 
s/marido Richard Mark Watson, CPF nº 700.440.276-21, inglês, domiciliados neste município de Lavras,MG, 
na Fazenda do Madeira, Rodovia Zito de Abreu. Imóvel: O acima matriculado e averbado sob os nºs 1 e 
2-58.786. Valor: R$63. 235,80 sendo o valor de meação de R$31.617 ,90 atribuído pelas partes, R$109.350,00, 
sendo O valor de meação de R$54.675 ,00 de acordo com a certidão de pagamento/desoneração de ITCD, datada 
de 13 .03.20 J 7. Título: Formal extraído dos respectivos autos de inventário, de nº 0002028-29.2017.8 .13 .03 82 , 
aos 29 de maio de 2017, pela Oficial de Apoio Judicial da 2ª Secretaria de Lavras ,MG, e assinado pelo MM . 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Lavras,MG, Exmo. Sr. Dr. Mário Paulo de M. C. Montoro. Registro no 
CAR.: MG-3 l 38203-5 l 24 .CB6B.AB78.4335 .BBBE.FCEA.296B.8459. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol. : R$764,42. Recompe: R$45 ,87 . TFJ.: R$306,74. Total : R$1. l l 7,03. 

Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-4-58.786. Data: 13 de julho de 2017. Correção de nome. Certifico e dou fé que, conforme cópia da 
certidão de casan1ento de José Augusto Carvalho e Flaviana Andrade de Pádua Carvalho, celebrado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, aos 26.01.1996, extraída do formal de partilha, nos termos do art. 769 do 
Provimento 260/CGJ/2013, fornecida pela Oficial do Cartório de Registro Civil de Lavras,MG, MG, em 
16.12.2014, consta da mesma que o nome coneto de José Augusto de Carvalho, é José Augusto Carvalho. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol. : R$14,62. Recompe: R$0,88. TFJ.: R$4,87. Total: R$20,37. 

Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-5-58.786. Data: 13 de julho de 2017. CI. Certifico e dou fé que, foi apresentada neste cartório, em 
04.07.2017, a cópia autenticada da carteira nacional de habilitação de José Augusto Carvalho, contendo: CI. nº 
M-5 .755.4 14-SSP/MG. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol.: R$ 14,62. Recompe: R$0,88. TFJ.: R$4,87 . Total: R$20,37. 

Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-6-58.786. Data: 13 de julho de 2017. CI. Certifico e dou fé que, foi apresentada neste cartório , em 
04 .07.201 7, a cópia autenticada da carteira de identidade de Flaviana Andrade de Pádua Carvalho, contendo o 
número : MG-5 .753.403-PC/MG. 
Dou fé . Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol. : R$ 14,62. Recompe: R$0,88 . TFJ.: R$4,87. Total: R$20,37 . 

--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-7-58.786. Data: 13 de julho de 2017. Correção de nome. Certifico e dou fé que, conforme cópia da 
cert idão de nascimento de José Márcio Carvalho, extraída do formal de parti.lha, nos termos do art . 769 do 
Pro vi mento 260/CGJ/20 13, fornecida pela Oficial do Cartório ele Regi stro Civil de Lavras,MG, em 11 .12.2014 , 
consta que o nome correto do mesmo, é .José Márcio Carvalho. 
Dou fé. Renata Romaniell o Souza Oficial ' . 

Emol. : R$ 14,62. Recompe: R$0,88 . TF.J.: R$4,87. Tota l: R$20,37. 
-- ---------- ------------- ----------- ------------------- --------------------------------------------------------------- --- ---

Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-8-58.786. Data: 13 de julho de 20 17. CI. Certifi co e: dou fé que, fo i aprescntacl:1 neste cartóri o. em 
04.07.20 17, a cópia autenti cada da ca rteira nac inn ::i l de hahiliL::içi'io el e .fosé i\ lúrc in C:1 rva l'10. contendo: C I. 11" 

M-4.096.398-SSP/MCi . 
Dou fé. Renata Romanic llo Sou/.i1, O lici ,il . 
Ern ol. : RS14 ,ó2. Recomre: R'50.88. TFJ .: i<'l,4.X7. ·1ota l : 1<$ 20, "17 



Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
A V-9-58. 786. Data: 13 de julho de 20 1 7. Filiação. Certifico e dou fé que. conforme cópia da certidão de 
casamento de Richard Mark Watson e Patrícia Carvalho Watson , extraida do fom1al de partilha, nos termos do 
art. 769 do Provimento 260/CGJ/2013, fornecida pela Oficia l do Cartório de Registro Civil de Lavras,MG, em 
18.12.2014, consta que Patrícia Carvalho Watson, é ti lha de Márcio Augusto de Andrade Carvalho e Maria 
Eugênia Angélico Carvalho. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza. Oficial. 
Ernol. : R$1 4,62. Recompe: R$0,88. TFJ. : R$4.87. Total: R$20,37 . 

-------------------------------------------------------------------------- -- --------------------------------------------
Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AV-10-58.786. Data: 13 de julho de 20 17. Filiação. Certifico e dou fé que, conforme cópia da certidão de 
casamento de Richard Mark Watson e Patrícia Carvalho Watson, extraída do formal de partilha, nos termos do 
art. 769 do Provimento 260/CGJ/20 13, fornecida pela Oficial do Cartório de Registro Civil de Lavras,MG, em 
18 .12.20 14, consta que Richard Mark Watson é filho de Keith Robert Watson e Julie Kathleen Watson. 
Dou fé . Renata Romaniello Souza, Oficial. 
Emol. : R$14,62. Recompe: R$0,88. TFJ.: R$4,87. Total: R$20,37. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo nº 160.653, datado de 04 de julho de 2017. 
AY-11-58.786. Data: 13 de julho de 2017. CCIR. Procede-se a esta averbação nos termos do requerimento 
datado de 27.06.2017 e apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR, emissão exercícios 
2015/20 16; data do lançamento de 15.1 2.2016 e data de geração do CCIR de 30.06.2017, contendo: Cód. do 
imóvel rural: 443.158 .009.075-9. Mód. rural : 40,5829ha. Nº de mód. rurais: 0,48. Mód. fiscal: 30,0000ha. Nº de 
mód . fiscais : 0,7293 . FMP. : 2,00ha. CCIR.: 10301522178. 
Dou fé. Renata Romaniello Souza, Oficial. 
E_!110I. : R$l4.62. ~é:_c~ mpe: R$0,88 . TFJ.: R$4,87. Total: R$20,37.:__ 

-CERTIDÃO-
------ --

CERTIFICA, que a presente é reprodução autêntica da matrícula nº 58786, Livro: 2, foi extraída por meio 
reprográfico nos termos do Art.19, § 1º, da Lei nº 6.015 de 1973 e Art. 41 da Lei nº 8.935 de 18/11/1994 e está 
confo1me o original. 

O que, dou fé. Lavras/MG, 22 de novembro de 2019. 

Marina Barbosa Sabato Franca ·- Escrevente (ccs) 

Poder Judiciário - TJMG 
Corregedoria-Geral de Justiça 

Selo de consulta: DEL20240 
Código de segurança: 5555183800089611 

Ato: 840 1, Quantidade Ato: 1, Emol: R$ 17,77, 
Recompe: R$ 1,07, TFJ: R$ 6,65, ISS: R$ 0,89, 

1
Total: , Total Emols: R$ 7 1,08, Total Recompe: R$ 

4,28, Total TFJ: R$ 26,60, Total ISS: R$ 3,56, 
1 Va lor Total Final ao Usuário: R$ 105,52 

Consulte a validade deste Selo ttps //selos ljm . us.br 
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: Fazenda Madeira

Município: Lavras UF: Minas Gerais

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 21°13'32,71" S Longitude: 45°00'51,07" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 10,4079 Módulos Fiscais: 0,3469

Código do Protocolo: MG-3138203-E859.28DE.7CE8.DED8.28E8.2D16.35DA.24FF

INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e
se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de
uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico ;www.car.gov.br
Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;
A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade
ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade
ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-FFAB.AF1A.AB6E.4F4C.8F98.BBB1.C2B9.6168 Data de Cadastro: 12/06/2015 01:16:35

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [10.3745 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [10,4079
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CNPJ: 22.069.603/0004-25 Nome: Indústria de Cal SN Ltda.

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-FFAB.AF1A.AB6E.4F4C.8F98.BBB1.C2B9.6168 Data de Cadastro: 12/06/2015 01:16:35

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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Imóvel

Área Consolidada 8,4460

Remanescente de Vegetação Nativa 1,9619

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 2,2147

Imóvel

Área Consolidada 8,4460

Remanescente de Vegetação Nativa 1,9619

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 2,2147

Imóvel

Área Total do Imóvel 10,4079

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 10,4079

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 10,4079

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 10,4079

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

40.694 29/04/2008 245 199 Lavras/MG

30.153 23/05/2005 035 56 Ijaci/MG

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-FFAB.AF1A.AB6E.4F4C.8F98.BBB1.C2B9.6168 Data de Cadastro: 12/06/2015 01:16:35

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: Fazenda Avohai

Município: Lavras UF: Minas Gerais

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 21°13'20,07" S Longitude: 45°00'45,63" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 9,9969 Módulos Fiscais: 0,3332

Código do Protocolo: MG-3138203-08C4.4BF7.70CB.94FA.E594.12F8.E9CC.03A5

INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e
se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de
uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico ;www.car.gov.br
Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;
A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade
ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade
ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-8191.F214.BC43.48B2.AE77.A88A.B4AB.3A51 Data de Cadastro: 09/07/2020 08:59:42

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [10.0 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [9,9969
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CNPJ: 22.069.603/0001-82 Nome: Indústria de Cal SN Ltda.

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-8191.F214.BC43.48B2.AE77.A88A.B4AB.3A51 Data de Cadastro: 09/07/2020 08:59:42

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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Imóvel

Área Consolidada 9,9969

Remanescente de Vegetação Nativa 0,0000

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 0,0000

Imóvel

Área Consolidada 9,9969

Remanescente de Vegetação Nativa 0,0000

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 9,9969

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 9,9969

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 9,9969

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 9,9969

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

40.695 26/01/2010 256 171 Lavras/MG

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: MG-3138203-8191.F214.BC43.48B2.AE77.A88A.B4AB.3A51 Data de Cadastro: 09/07/2020 08:59:42

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: MADEIRA

Município: Lavras UF: Minas Gerais

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 21°12'51,28" S Longitude: 45°00'52,39" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 85,2250 Módulos Fiscais: 2,8408

Código do Protocolo: MG-3138203-04E3.A37E.004B.C8D1.CF90.1B8A.9B35.3A08

INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012,
e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente,
de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico ;www.car.gov.br
Esta inscrição do imóvel rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;
A inscrição do imóvel rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de
propriedade ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o imóvel rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua
propriedade ou posse.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [83.3012 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [85,2250
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 714.635.856-91 Nome: MARIA EUGENIA ANGELICO CARVALHO

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)
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Imóvel

Área Consolidada 75,5290

Remanescente de Vegetação Nativa 7,6258

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 7,6258

Imóvel

Área Consolidada 75,5290

Remanescente de Vegetação Nativa 7,6258

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 7,6258

Imóvel

Área Total do Imóvel 85,2250

Área de Servidão Administrativa 1,8920

Área Líquida do Imóvel 83,3330

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 9,8526

Área de Uso Restrito 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 85,2250

Área de Servidão Administrativa 1,8920

Área Líquida do Imóvel 83,3330

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 9,8526

Área de Uso Restrito 0,0000

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

R-2-1.661 01/03/1977 2 IF 01 Lavras/MG

R-15-1661 24/09/1986 2 IF 01 Lavras/MG
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29/05/2020 Email – Rocca Engenharia Mineral Ltda – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?version=2020051702.05&popoutv2=1&leanbootstrap=1 1/2

ENC: Comunicado de Desmonte 02/06/20

Fabriccio Silva <fabriccio.silva@gruposn.com.br>
Qui, 28/05/2020 11:53

Para:  roccaengenharia@hotmail.com <roccaengenharia@hotmail.com>

2 anexos (874 KB)

Tratamento_de_Nao_Conformidades,_Riscos_e_Melhorias.pdf; Reclamacoes_de_Clientes___Comunidade.doc;

Bom dia Ricardo.
 
Segue e-mail encaminhado à comunidade para o próximo desmonte.
 
O contato do Patrick é esse Eduardo Pereira que está à frente da Associação Comunitária dos bairros Jardim Glória e
Campestre I, II e III.
 
Todo desmonte é avisado dessa forma.
 
Para registro de reclamações da comunidade nós temos um modelo de registro a ser preenchido. Todos os
funcionários da SN que estão em contato com o público externo estão instruídos a preencher tal formulário sempre
que houver uma reclamação.
 
Segue em anexo o formulário e o procedimento documentado que explica todas as trata�vas e prazos a seguir quando
se recebe uma reclamação.
 
At.te
 
 

 
 
De: Wanderson Patrick - Grupo SN [mailto:wanderson.patrick@gruposn.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 28 de maio de 2020 07:21
Para: 'EDUARDO PEREIRA' <associacaoacbjgc@gmail.com>; redecampestre3@gmail.com
Cc: wilson.silva@gruposn.com.br; izabel.godinho@gruposn.com.br; bruno.carvalho@gruposn.com.br;
fabriccio.silva@gruposn.com.br
Assunto: Comunicado de Desmonte 02/06/20
 
Bom dia a todos,
Informo que estamos agendando o nosso desmonte para terça-feira dia 02/06/2020 às 14:00.
Peço favor replicar a informação junto a toda a comunidade e aos envolvidos no processo dentro da Unidade
do Madeira.
 
Sem mais obrigado!
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RECLAMAÇÕES DE CLIENTES / 

COMUNIDADE 

Código:  

RCC.QLD.01 
Revisão: 

01 

Data:    
03/01/2020 

Página: 

1/1 

 

 

 
 
Fonte:                                                                      Unidade:  
 

 
 
Recebido por: __________________________________________________________________________   

 

Data: ___/___/______ 

 

Horário: ___________ 

 
Canal: _____________________________ 

 
Nome do reclamante:  ___________________________________________________________________        

  
Associação, empresa ou instituição do reclamante: ___________________________________________ 

 
Contato do reclamante (tel., e-mail, etc.): ___________________________________________________ 

 
 
Assunto: 

 

 

 
 
Descrição: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

☐ Cliente     ☐ Comunidade 

 

 

☐SN Concreto   ☐SN Britas     ☐SN Calcário 

☐Vitória Min.   ☐SN Construtora   ☐ Matriz 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento consiste no Programa de Educação Ambiental (PEA) do 

empreendimento Indústria de Cal SN Ltda., localizado no município de Lavras, estado de Minas 

Gerais. 

Este PEA foi elaborado em conformidade com a Deliberação Normativa (DN) do Conselho 

Estadual de Política Ambiental (COPAM) n° 214, de 26 de abril de 2017, que estabelece as 

diretrizes para a elaboração e a execução dos Programas de Educação Ambiental nos processos 

de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Foram seguidos ainda os procedimentos 

elencados na Instrução de Serviço (IS) SISEMA nº 04/2018.  

Como subsídios para a proposição dos programas aqui expostos, foram utilizados os dados 

obtidos a partir de um Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) desenvolvido entre os 

meses de junho e julho de 2020. O estudo teve como objetivo identificar a percepção da 

comunidade inserida na área de influência do empreendimento com relação aos impactos 

causados por este, isto é, identificar os impactos causados pelo empreendimento na comunidade 

e compreender como a população se sente sobre tais questões, definindo junto a vizinhança, temas 

prioritários e uma proposta inicial para a elaboração de projetos de educação ambiental 

direcionados. Foi ainda realizado um Diagnostico Socioambiental Participativo (DSP) junto aos 

colaboradores da Indústria de Cal SN Ltda, com o objetivo de elaborar projetos de educação 

ambiental a serem desenvolvidos internamente, ampliando o conhecimento dos impactos 

causados pela operação do empreendimento, das medidas mitigadoras implantadas e gerando 

outras ações e iniciativas para preservação e conservação do meio ambiente. 

O Grupo SN, como é chamado, foi fundado há seis décadas, inicialmente como Indústria de 

Cal SN Ltda., tem sua sede no município de Lavras e conta com três unidades de extração e 

beneficiamento de bens minerais além de uma unidade dosadora de concreto e uma construtora, 

sendo essas empresas denominadas SN Calcário, Vitória Minerais, SN Britas, SN Concreto e SN 

Construtora. A unidade de britagem e a usina de dosadora de agregados para concreto, empresa 

objeto desse trabalho, produzem britas de granito gnaisse e concreto para aplicação imediata na 

construção civil. A moagem de calcário, SN Calcário, está instalada em Ijaci, na Serra do Macaia 

e produz finos destinados às indústrias de fabricação de vidro, fabricação de ração animal, 

siderúrgicas e indústrias químicas. Em São João Del Rei está instalada outra empresa do grupo, a 

Vitória Minerais, responsável também pela extração e moagem de calcário calcítico. Já a SN 

Construtora está situada em Lavras e atualmente conta com 03 edifícios construídos (Dona Ruth 

II, Jd. América I e II), 02 edifícios em andamento (Reserva do Sol e Belvedere) e 01 edifício em 

fase de lançamento (Ibiza). 

Na sua unidade de Lavras-MG, a Indústria de Cal SN realiza a extração, britagem e 

comercialização de brita granítica de alta qualidade. Os produtos gerados pela empresa são: Pó 

de pedra, Pedra de mão, Bica corrida e Brita nos tamanhos 0, 1, 2 e 3. Estes excelentes materiais 

são amplamente utilizados nos mais diversos segmentos da construção civil de Lavras e região. 

Anexo à produção de brita, na unidade de Lavras, localiza-se a SN Concreto, empresa que conta 

hoje com uma das maiores e mais modernas usinas de Minas Gerais, com capacidade de produção 
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de 250 a 300 m³/dia de concreto usinado de alta qualidade fazendo da empresa uma das maiores 

no mercado de Lavras e região. 

Todas as unidades do Grupo SN possuem certificações de qualidade NBR ISO 9001 

comprovados por órgãos externos independentes, garantindo a conformidade dos processos 

internos de acordo com os requisitos normativos. Os sistemas de gestão são auditados 

periodicamente e analisados criticamente pela Direção. 

   

2. OBJETIVO GERAL 
 

O Programa de Educação Ambiental – PEA da Indústria de Cal SN Ltda. tem como objetivo 

principal implementar ações de desenvolvimento de conhecimento para a população inserida na 

área de influência do empreendimento, contribuindo para que a mesma tenha uma atuação efetiva 

na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região, construindo assim um relacionamento 

positivo, ético e transparente entre o empreendedor, seus colaboradores e as comunidades 

circunvizinhas. 

Com relação ao público interno, o PEA tem como objetivo possibilitar a disseminação e a 

internalização de conhecimentos, valores e atitudes relacionadas ao meio ambiente e à 

preservação dos recursos naturais por meio de ações de capacitação, sensibilização e mobilização 

social. 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

São objetivos específicos do Programa de Educação Ambiental – PEA: 

 

1) Identificar os temas prioritários, definidos através de um diagnóstico socioambiental 

participativo, para o desenvolvimento de programas de educação ambiental; 

2) Desenvolver ensinamentos participativos sobre as questões ambientais e suas 

interações com o meio; 

3) Desenvolver conhecimento participativo sobre legislação ambiental e suas 

exigências para com as empresas; 

4) Promover um informativo sobre os cuidados e controles ambientais desenvolvidos 

pela Indústria de Cal SN afim de minimizar/mitigar todos os impactos inerentes a 

atividade da empresa; 

5) Propor novas formas de compreender problemas, questões, ações e comportamentos 

para melhoria da qualidade ambiental das comunidades; 

6) Desenvolver uma cultura organizacional focada no cuidado com meio ambiente e na 

segurança dos trabalhadores; 
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7) Identificar problemas levantados pelo público interno com relação as questões 

ambientais da empresa;      

8) Promover a participação dos colaboradores na busca e proposição de soluções que 

minimizem os impactos ambientais do empreendimento; e 

9) Ampliar o conhecimento dos colaboradores sobre as atividades relacionadas ao 

processo produtivo, os impactos decorrentes da operação, as medidas mitigadoras e 

do processo de licenciamento do empreendimento. 

 

4. JUSTIFICACTIVA 
 

A Educação Ambiental, como define o Art. 2º da Deliberação Normativa COPAM n° 214, 

de 26 de abril de 2017, 

 

 

[...] é um processo de ensino-aprendizagem permanente e de abordagem 

sistêmica, o qual reconhece o conjunto das inter-relações entre âmbitos 

naturais, culturais, históricos, sociais, econômicos e políticos, com intuito 

de permitir que os grupos sociais envolvidos com o empreendimento 

adquiram conhecimentos, habilidades e atitudes para o empoderamento e 

pleno exercício da cidadania. 

 

 

Aplicada ao contexto do empreendimento minerário Indústria de Cal SN, a educação 

ambiental se faz necessária para que se possa estreitar a relação empresa/sociedade afim de se 

obter um maior conhecimento do território e das transformações que o empreendimento possa 

promover no ambiente. Tais percepções devem ser, preferencialmente, construídas de forma 

participativa, se atentando sempre ao cotidiano do público alvo. 

A elaboração e posterior execução do PEA justifica-se, na região do entorno e internamente 

com os colaboradores da Indústria de Cal SN, devido aos impactos causados pela atividade 

minerária na região e por se tratar de um comprometimento interno da empresa que se baseia em 

“Conciliar crescimento empresarial com a preservação do Meio Ambiente, reconhecendo a 

importância da promoção do Desenvolvimento Sustentável para garantir o atendimento dos 

objetivos estratégicos e o futuro da sociedade”. 

 

5. PÚBLICO ALVO 
 

O Programa de Educação Ambiental – PEA em questão abrange os colaboradores do 

empreendimento Indústria de Cal SN Ltda. e a população residente nos bairros localizados no 

entorno, a saber, Jardim Campestre I, II, III, Morada do Sol, Nova Era, Jardim Glória e COHAB, 

sendo esses dois últimos considerados apenas nas regiões próximas à pedreira. As referidas 



 

10 | P á g i n a  
 

comunidades foram definidas baseando-se no histórico de reclamações e nos impactos levantados 

pelo empreendimento, tomando como base estudos previamente elaborados para subsidiar os 

processos de licenciamento, são eles, Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, PCA, RCA e 

EIA/RIMA.  

Na Figura 1 pode-se observar a localização dos bairros com relação ao empreendimento. 

 

 

Figura 1 - Localização dos bairros estudados em relação ao empreendimento 

 

 

6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Prezando pela correta elaboração e execução, este Programa de Educação Ambiental – PEA 

se encontra em conformidade com os seguintes documentos e requisitos legais: 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

 Lei n° 6.938/81 - Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente; 

 Lei Federal n° 9.795/99 e Decreto n° 4.281/02 – Estabelece e regulamenta a 

Política de Educação Ambiental no Brasil; 

 Deliberação Normativa (DN) COPAM n° 214/2017; 

 Instrução de Serviço (IS) n° 04/2018; 
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 Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA); 

 Decreto Municipal nº 15.336 de 13 de março de 2020; e 

 Decreto Municipal nº 15.351 de 31 de março de 2020. 

 

7. NATUREZA DO EMPREENDIMENTO  
 

O empreendimento Indústria de Cal SN Ltda. compreende área de lavra, unidade de 

tratamento de minério, pilha de estéril, usina dosadora de agregados para fabricação de concreto, 

estrada de acesso e estruturas auxiliares, tais como escritórios, refeitório, oficina, portaria, 

balança, dentre outras. 

O empreendimento está em operação desde o ano de 1992 e atualmente encontra-se em fase 

de expansão das frentes de lavra e otimização de processos produtivos, isso tudo alinhado ao bom 

aproveitamento do minério ainda existente no local e as legislações vigentes.  O empreendimento 

está localizado na Rodovia Zito de Abreu, Km 2,5 no município de Lavras, Minas Gerais, na 

bacia hidrográfica do Rio Grande e sub-bacia do Rio das Mortes. 
 

7.1. ÁREA DE ESTUDO 
 

Como citado anteriormente a área objeto de estudo desse programa de educação ambiental 

contempla os Bairros Jardim Campestre I, II, III, Morada do Sol, Nova Era, Jardim Glória e 

COHAB, ambos localizados na cidade de Lavras/MG. 

Apesar desses bairros não estarem inseridos na Área de Influência Direta - AID do 

empreendimento, entende-se a necessidade de se desenvolver a educação ambiental na região 

tendo em vista a expansão urbana que se observa próxima ao empreendimento. Tal fato nos leva 

a crer que o perfeito aproveitamento mineral na região está diretamente ligado a estreita relação 

e ao nivelamento de conhecimento entre empresa e comunidade.    

 

7.2. IMPACTOS AMBIENTAIS CORRELACIONADOS AO 

EMPREENDIMENTO 
 

A seguir são listados, de forma resumida, os principais impactos identificados nos estudos 

ambientais elaborados para subsidiar o processo de licenciamento do empreendimento Indústria 

de Cal SN Ltda. 

 

 Geração de ruído; 

 Geração de efluente sanitário; 

 Geração de efluente industrial; 

 Geração de poeira; 

 Geração de vibração; 

 Geração de estéril; 
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 Geração de sucata metálica; 

 Geração de sobras de concreto; 

 Geração de papel, plástico e papelão; 

 Geração de lodo da fossa séptica; 

 Geração de resíduos contaminados com óleo lubrificante (EPI’s usados, estopas, 

filtros, bombonas plásticas, etc); 

 Geração de resíduos de borracha (pneus, correias industriais e transportadoras); 

 Impacto sobre o solo; 

 Impacto sobre paisagem e topografia; 

 Impacto sobre a flora; 

 Impacto sobre a fauna; 

 Geração de empregos; e 

 Arrecadação de tributos. 

 

8. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVO - DSP 
 

8.1. METODOLOGIA 
 

O Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) é uma ferramenta importante e eficaz no 

processo de identificação de potencialidades e fragilidades, assim como expectativas, anseios, 

percepções e temas de interesse dos públicos alvo do Programa. O que se busca é um processo de 

construção participativa de forma a possibilitar não só uma compreensão melhor sobre o 

empreendimento, mas do meio ambiente como um todo. Através dos dados gerados por um DSP 

pretende-se provocar reflexões sobre a qualidade de vida experimentada pelos residentes no 

território de cada bairro e pelos colaboradores do empreendimento para, a partir de aí, buscar-se 

formas de ação, em grupo, que podem trazer melhorias para todos. 

De acordo com o que estabelece o Art. 2º da Deliberação Normativa COPAM n° 214, de 26 

de abril de 2017, Diagnóstico Socioambiental Participativo pode ser definido como sendo: 

 

 

[...] instrumento de articulação e empoderamento que visa mobilizar, 

compartilhar responsabilidades e motivar os grupos sociais impactados 

pelo empreendimento, a fim de se construir uma visão coletiva da 

realidade local, identificar as potencialidades, os problemas locais e as 

recomendações para sua superação, considerando os impactos 

socioambientais do empreendimento. Desse processo, resulta uma base 

de dados que norteará e subsidiará a construção e implementação do 

PEA. 
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O DSP deve ser elaborado a partir de dados secundários e primários. Os dados 

secundários são informações obtidas através de estudos ambientais do empreendimento 

preexistentes e são usados para uma primeira análise do território e suas formas e ocupação. Os 

dados primários são levantados, geralmente, por meio da aplicação de questionários e/ou reuniões 

com a comunidade/colaboradores, tais ações buscam uma interação entre o público alvo e 

empresa fazendo com que os programas propostos sejam satisfatórios a todos e atendam a real 

necessidade dos indivíduos afetados, seguindo assim com as recomendações contidas na DN 

COPAM n° 214/2017. Isso tudo com o objetivo de permitir que os temas para os projetos de 

educação ambiental sejam indicados pelas comunidades e pelos colaboradores do 

empreendimento e não definidos pelo empreendedor isoladamente. 

Em meio a esse contexto e levando em conta a situação de calamidade pública vivida em 

todo o mundo, devido a pandemia do novo corona vírus, propõe-se uma mobilização social do 

público externo feita através da aplicação de questionários participativos via contato telefônico. 

No anexo 1 é apresentado o modelo do questionário aplicado com o público externo. Já com o 

público interno realizou-se a aplicação de um questionário de forma presencial, tomando os 

devidos cuidados de distanciamento e utilizando todos os equipamentos de proteção necessários. 

Além da aplicação do questionário, foram tratados, com o público interno, durante uma reunião 

de Diálogo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – DISSMA, os temas levantados durante o 

diagnóstico e os programas de educação ambiental propostos. Dessa forma, os colaboradores 

puderam sugerir alterações nos programas e discutir os temas ambientais relacionados ao 

empreendimento. Nos anexos 2 e 3 são apresentados o questionário aplicado com os 

colaboradores da Indústria de Cal SN, bem como a lista de presença na reunião participativa 

realizadas durante o Diálogo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – DISSMA do dia 

29/06/2020.  

De acordo com o que define a Instrução de Serviço SISEMA nº 04/2018, para elaboração 

do Diagnóstico Socioambiental Participativo – DSP, deverão ser consideradas mais de uma 

técnica participativa, com o intuito de garantir de maneira eficiente a participação de diferentes 

atores sociais da área de estudo. Porém, em concordância com o Decreto Municipal nº 15.336, de 

13 de março de 2020, que declara situação de emergência, no âmbito da saúde pública no 

Município de Lavras/MG, pelo período de 180 dias e o Decreto Municipal nº 15.351, de 31 de 

março de 2020, que declara situação de calamidade pública no Município da Lavras até 31 de 

dezembro de 2020, não foi possível a execução de outra técnica participativa, para elaboração do 

DSP do público externo, além da empregada na aplicação dos questionários. Em virtude disso, os 

projetos propostos para a comunidade vizinha ao empreendimento tiveram como base, 

exclusivamente, os dados obtidos através dos questionários aplicados. Como proposta para 

minimizar tal cenário, pretende-se, durante a execução do PEA e após o fim do estado de 

calamidade pública decretado, realizar reuniões com o público externo com intuito de refinar os 

programas propostos, tendo como base a integração de todos os envolvidos. Sendo assim, os 

projetos propostos no item 9 desse documento poderão sofrer alterações de acordo com as 

explanações feitas pelo público alvo durante a execução do PEA.              

   

Na tabela 1 é apresentado o cronograma de atividades realizadas junto ao público externo.   
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PÚBLICO ALVO ATIVIDADE 
DATA DE 

CONCLUSÃO 
QUANTITATIVO OBSERVAÇÕES 

Jardim Glória 
Aplicação de 

questionários 
16/06/2020 90 

Questionários 

aplicados via 

telefone. 

Jardim Campestre 
Aplicação de 

questionários 
16/06/2020 57 

Questionários 

aplicados via 

telefone. 

Tabela 1 – Cronograma de atividades desenvolvidas com o público externo (Continua). 

  

PÚBLICO ALVO ATIVIDADE 
DATA DE 

CONCLUSÃO 
QUANTITATIVO OBSERVAÇÕES 

COHAB 
Aplicação de 

questionários 
16/06/2020 22 

Questionários 

aplicados via 

telefone. 

Morada do Sol 
Aplicação de 

questionários 
16/06/2020 18 

Questionários 

aplicados via 

telefone. 

Nova Era 
Aplicação de 

questionários 
16/06/2020 18 

Questionários 

aplicados via 

telefone. 

Tabela 1 – Cronograma de atividades desenvolvidas com o público externo.  

 

 Na tabela 2 é apresentado o cronograma de atividades realizadas junto ao público 

interno.   

 

PÚBLICO ALVO ATIVIDADE 
DATA DE 

CONCLUSÃO 
QUANTITATIVO OBSERVAÇÕES 

Colaboradores 

Aplicação de 

questionários 
19/06/2020 37 

Questionários 

aplicados de 

forma presencial. 

Reunião de 

alinhamento sobre 

o programa e 

validação dos 

projetos 

29/06/2020 40 

Apresentação e 

validação dos 

programas com os 

colaboradores. 

Tabela 2 – Cronograma de atividades desenvolvidas com o público interno. 

 

 Conforme citado anteriormente, buscou-se através da aplicação dos questionários 

conhecer melhor a realidade vivida pela população dos bairros e pelos colaboradores da Indústria 

de Cal SN tornando os programas propostos mais eficientes e direcionados para os assuntos 

levantados. 

 Para aplicação dos questionários e posterior tabulação dos dados, contratou-se a empresa 

MDA Pesquisa que é líder no mercado de pesquisas. O Instituto MDA foi criado em 1988 por 
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professores da Universidade Federal de Lavras – UFLA e nesses mais de 30 anos, passou a 

diversificar sua área de atuação fazendo com que hoje contabilize mais de 1.100 cidades 

pesquisadas em todos os estados brasileiros, com mais de 900.000 entrevistas realizadas. Cada 

pesquisa é vista de forma única e conduzida por uma equipe especializada em conhecimento e 

diagnóstico estratégico. São profissionais apaixonados por pesquisa e pelos resultados que elas 

proporcionam. 

 Através da contratação de empresa especializada conseguiu-se legitimidade nos dados 

coletados e imparcialidade nos resultados, tornando-os um reflexo bem próximo da realidade 

vivida pelo público alvo. 

 No anexo 4 é apresentado a pesquisa realizada pela MDA, na íntegra, com seus 

respectivos resultados.  

 

8.2. METODOLOGIA DE CÁLCULO AMOSTRAL – PÚBLICO 

INTERNO 
 

 Para realização da pesquisa se faz necessário estabelecer um método amostral, a 

população a ser amostrada, o tamanho da amostra e os parâmetros a serem adotados.  

 Atualmente a Indústria de Cal SN conta com 44 funcionários, sendo eles todos 

colaboradores da empresa, não possuindo funcionários terceirizados no momento. 

 O método utilizado foi a Amostragem Probabilística Aleatória Simples, o que implica 

dizer que todos os elementos da população têm chances iguais de serem incluídos na amostra e 

que a mesma deve ser atingida sem a necessidade de reposição dos elementos da população 

considerada, garantindo assim a representatividade da pesquisa.    
 Para que a pesquisa tenha representatividade, deve-se definir primeiramente a margem de 

erro e o nível de confiança a ser utilizado no cálculo do tamanho da amostra. A margem de erro 

é o índice que estima a máxima de erro dos resultados da pesquisa com base na amostra 

selecionada, já o nível de confiança representa a probabilidade de uma pesquisa ter os mesmos 

resultados se for aplicada com um outro grupo de pessoas, dentro do mesmo perfil de amostra e 

com a mesma margem de erro. 

 Para o cálculo amostral utilizou-se a seguinte fórmula:  

 

𝑛 =  
𝑁

4 ∗ (𝑁 − 1) ∗ (
𝜀

𝑍𝛼)
2

+ 1
  

 

  Onde:  

  

  𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 

  𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 

  𝜀 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜 
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  𝑍𝛼 = 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑍 

  𝛼 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐â𝑛𝑐𝑖𝑎 

 Utilizou-se nos cálculos uma margem de erro de 6,5%, um nível de confiança de 95% e 

o valor tabelado de Zα de 1,96 obtendo-se o resultado amostral de 37 questionários a serem 

aplicados com o público interno. 

 Após aplicação dos questionários, os dados coletados foram organizados e tabulados afim 

de se obter gráficos para melhor análise das respostas. 

 

8.3. RESULTADOS – PÚBLICO EXTERNO 

 

8.3.1. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

 Considerando o público entrevistado, 48,8% são do sexo masculino e 51,2% do sexo 

feminino. 

 

 

 

 
 

Gráfico 1 – Distribuição das entrevistas por gênero 
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 Para a variável idade, o maior percentual é de entrevistados com idade entre 45 anos e 59 

anos (27,8%). Em seguida aparecem 26,3% de entrevistados com idade entre 35 a 44 anos, 21,5% 

são de entrevistados com idade maior que 59 anos, 17,6% são de idade entre 25 e 34 anos e 6,8% 

de idade entre 16 a 24 anos. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 – Distribuição das entrevistas por idade 
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 Para a escolaridade, o maior percentual é de pessoas com ensino médio completo / 

incompleto (43,5%). Os entrevistados que possuem ensino superior / pós-graduação são 31,3% e 

os que possuem ensino fundamental são 21,5%. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 – Distribuição das entrevistas por escolaridade 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 Em relação à renda familiar, 39,5% dos entrevistados têm renda até R$ 2.090,00, 

enquanto 19,0% têm renda familiar superior a R$ 5.225,00. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4 – Distribuição das entrevistas por renda familiar 
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 Considerando a ocupação do entrevistado, os maiores percentuais são para trabalhadores 

autônomos (22,4%), pensionista / aposentado (21,5%) e empregado com carteira assinada 

(20,0%). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5 – Distribuição por ocupação dos entrevistados 
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 Em relação aos bairros de Lavras em que o entrevistado reside, 43,9% residem no Jardim 

Glória, 27,8% no Jardim Campestre, I, II e III, 10,7% na COHAB, 8,8% no Morada do Sol e 8,8% 

no Nova Era. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6 – Distribuição das entrevistas por bairro 
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8.3.2. CONHECIMENTOS SOBRE MEIO AMBIENTE 
 

 Inicialmente os entrevistados foram questionados sobre o quanto eles se sentem 

informados em relação ao meio ambiente, sendo que 38,1% afirmam estar bem ou muito bem 

informados em relação ao meio ambiente, enquanto que 13,1% se sentem pouco ou nada 

informados sobre o meio ambiente e 48,8% se consideram mais ou menos informados. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7 – Conhecimento dos entrevistados com relação ao meio ambiente 
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 Em seguida, foram questionadas quais as ações sustentáveis que eles praticam no dia a 

dia. O maior percentual para a atividade praticada sempre é para a redução no consumo de água, 

com 85,4%, seguida por redução no consumo de energia (79,5%) e reciclagem de resíduos 

(64,4%). Os maiores percentuais para as atividades que os entrevistados não praticam no dia a dia 

são para priorização de produtos ecológicos (35,6%) e redução no uso de veículos (24,9%). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 8 – Ações sustentáveis que o entrevistado pratica no dia a dia 
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 As mesmas ações sustentáveis avaliadas na pergunta anterior foram apresentadas para 

que os entrevistados indicassem quais estariam dispostos a adotar para contribuir com o meio 

ambiente, podendo citar mais de uma opção. A ação a ser mais adotada é a priorização de produtos 

ecológicos e sustentáveis (25,9%), em seguida aparecem reciclagem de resíduos (24,9%), redução 

no uso de veículos / combustíveis (14,6%) e redução no consumo de bens e produtos em geral 

(12,7%). Há ainda 14,6% que não estão dispostos a adotar ações sustentáveis. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9 – Ações sustentáveis que o entrevistado está disposto a adotar no seu dia a dia 
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 Alguns problemas ambientais foram avaliados junto aos entrevistados, sendo que 94,6% 

consideram o desmatamento de florestas como sendo um problema muito sério, seguido por 

92,2% de poluição de rios e lagos e 92,2% para poluição do ar. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10 – Avaliação do entrevistado com relação aos problemas ambientais 
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 Foram apresentados aos entrevistados 10 temas relacionadas ao meio ambiente e 

perguntado sobre quais eles gostariam de receber mais informações. Dos temas apresentados, 

receber informações relacionadas à água é a mais citada, com 30,2%, em seguida aparecem temas 

relacionados à mineração (17,1%), solos (14,6%) e ar (13,7%). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11 - Temas sobre os quais os entrevistados gostariam de receber mais informações 
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8.3.3. CONHECIMENTOS SOBRE MEIO AMBIENTE / 

INDÚSTRIA DE CAL SN 
 

 Quando questionados se a SN toma os cuidados necessários com o meio ambiente, 31,7% 

afirmam que sim, contra 38,5% que acreditam que a empresa não toma os devidos cuidados, além 

de 29,8% que não souberam avaliar. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 12 – Percentual que acredita que a SN toma os cuidados necessários com o meio 

ambiente 
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 Com relação se a SN promove discussões sobre meio ambiente com a comunidade 

próxima ao empreendimento, 18,0% afirmam que a SN promove discussões e 70,2% acreditam 

que ela não promove essas discussões, havendo ainda 11,7% que não souberam afirmar. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13 – Percentual que acredita que a SN promove discussões sobre o meio ambiente com 

a comunidade próxima ao empreendimento 
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 Os entrevistados foram questionados se eles consideram que as atividades da SN causam 

impactos ao meio ambiente, sendo 80,0% dizendo que a atividade da empresa causa impactos ao 

meio ambiente e 13,2% consideram que as atividades não causam impactos, além de 6,8% que 

não souberam avaliar. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 14 – Percentual que acredita que as atividades da SN causam impactos ao meio 

ambiente 
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 Para os 80,0% que afirmaram que a as atividades da SN causam impactos ao meio 

ambiente, 57,9% consideram que as áreas mais afetadas são as comunidades próximas à empresa, 

seguida por 49,4% que acreditam que o maior impacto está no solo e 38,4% no ar. Há ainda 18,9% 

que afirmaram que a SN causa impacto em todas as áreas. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 15 – Áreas que sofrem impactos pelas atividades da SN diante da percepção dos 

entrevistados 
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 Dentre os 80,0% que afirmaram que a as atividades da SN causam impactos ao meio 

ambiente, 72,6% estão dispostos a auxiliar a SN a reduzir os impactos causados ao meio ambiente, 

enquanto 20,1% não querem se comprometer a ajudar a reduzir os impactos causados e 7,3% 

estão indecisos. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 16 – Percentual de entrevistados que estariam dispostos a auxiliar a SN a reduzir os 

impactos causados ao meio ambiente 
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8.4. RESULTADOS – PÚBLICO INTERNO 
 

8.4.1. PERFIL DOS COLABORADORES 

 
 

 Considerando o público interno entrevistado, 86,5 % são do sexo masculino e 13,5 % do 

sexo feminino. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 17 – Distribuição dos colaboradores por gênero 
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 Para a variável idade, o maior percentual é de colaboradores com idade entre 31 anos e 

40 anos (43,2 %). Em seguida aparecem 27,1 % de colaboradores com idade entre 41 a 50 anos, 

16,2% são de colaboradores com idade entre 51 anos e 60 anos e 13,5% são de idade entre 19 e 

30 anos. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 18 – Distribuição dos colaboradores por idade 
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 Para a escolaridade, o maior percentual é de pessoas com ensino médio completo (27,0%). 

Os colaboradores que possuem ensino fundamental completo / incompleto são 43,2 %, os que 

possuem ensino superior são 16,2%. Os que possuem ensino médio incompleto e os que sabem 

ler e escrever somam 10,8% e os com pós-graduação são 2,8 %. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 19 – Distribuição dos colaboradores por escolaridade 
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 Considerando a área de atuação dos entrevistados, o maior percentual é para 

colaboradores do setor de Operação/Produção (45,9%), seguido dos colaboradores que executam 

Atividades Administrativas (18,9%) e Manutenção (13,5%). Os outros setores juntos somam 

21,7% dos colaboradores entrevistados. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 20 – Distribuição dos colaboradores por área de atuação 
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8.4.2. CONHECIMENTOS SOBRE MEIO AMBIENTE 

 
 Inicialmente os colaboradores foram questionados sobre o quanto eles se sentem 

informados em relação ao meio ambiente, sendo que 39,3% afirmam estar mais ou menos 

informados, enquanto que 32,1% se sentem bem informados sobre o meio ambiente. Dos 

colaboradores entrevistados, 21,4% se consideram muito bem informados, finalizando com 7,2% 

que se consideram pouco informados. 

 

 

 

 

    

 

 
Gráfico 21 – Conhecimento dos colaboradores com relação ao meio ambiente 
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 Em seguida, foram questionadas quais as ações sustentáveis que eles praticam no dia a 

dia. O maior percentual para a atividade praticada sempre é para a redução no consumo de energia, 

com 91,9%, seguida por redução no consumo de água (89,2%), redução no consumo de produtos 

em geral (67,6%), reciclagem de resíduos (64,9%), redução de uso de veículos (62,2%) e 

priorização de produtos sustentáveis (24,9%). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 22 – Ações sustentáveis que os colaboradores praticam no seu dia a dia 
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 As mesmas ações sustentáveis avaliadas na pergunta anterior foram apresentadas para 

que os colaboradores indicassem quais estariam dispostos a adotar, ou continuar adotando, para 

contribuir com o meio ambiente, podendo citar mais de uma opção. A ação a ser mais adotada é 

a redução do consumo de água (63,5%), em seguida aparecem redução no consumo de energia 

(58,5%), reciclagem de resíduos (48,7%), redução no consumo de bens e produtos em geral 

(25,6%), priorização de produtos sustentáveis (23,5) e redução no uso de veículos / combustíveis 

(19,5%). Há ainda 15,0% que não estão dispostos a adotar todas as ações sustentáveis. 

 

 

 

 

 
Gráfico 23 – Ações sustentáveis que os colaboradores estão dispostos a adotar, ou continuar 

adotando, no seu dia a dia 
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 Alguns problemas ambientais foram avaliados junto aos colaboradores, sendo que 97,3% 

consideram a falta de água e a poluição do ar como sendo problemas muito sérios, seguido por 

94,6% de poluição de rios, lagos e oceanos e 91,9% para extinção de espécies animais e 

desmatamento de florestas. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 24 – Percepção dos colaboradores com relação aos problemas ambientais 
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 Foram apresentados aos entrevistados 10 temas relacionadas ao meio ambiente e 

perguntado sobre quais eles gostariam de receber mais informações. Dos temas apresentados, 

receber informações relacionadas à mineração é a mais citada, com 73,0%, em seguida aparecem 

temas relacionados à resíduos (56,8%), licenciamento ambiental/programas ambientais (51,4%), 

água e segurança do trabalho com 48,6%, solo com 40,5% e ar e energia com 37,8%. Os assuntos 

de menor interesse dos colaboradores foram código florestal (24,3%) e biodiversidade (18,9%). 

Dos colaboradores entrevistados, 13,5% afirmam ter interesse em todos os temas apresentados. 

 

 

 

 

 
Gráfico 25 - Temas sobre os quais os colaboradores gostariam de receber mais informações 
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8.4.3. CONHECIMENTO SOBRE MEIO AMBIENTE / 

 INDÚSTRIA DE CAL SN 

 
 Quando os colaboradores foram questionados se a SN toma os cuidados necessários com 

o meio ambiente, 94,6% afirmam que sim, contra 5,4% que acreditam que a empresa não toma os 

devidos cuidados com o meio ambiente 

 

 

 

 

 
Gráfico 26 – Percentual de colaboradores que acreditam que a SN toma os cuidados necessários 

com o meio ambiente 
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 Com relação se a SN promove discussões sobre meio ambiente com os colaboradores, 

73,0% afirmam que a SN promove discussões e 27,0% acreditam que ela não promove essas 

discussões. 

 

 

 

 

 
Gráfico 27 – Percentual de colaboradores que acreditam que a SN promove discussões sobre o 

meio ambiente 
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 Os colaboradores foram questionados se eles consideram que as atividades da SN causam 

impactos ao meio ambiente, sendo 78,4% dizendo que a atividade da empresa causa impactos ao 

meio ambiente e 21,6% consideram que as atividades não causam impactos. 

 

 

 

 

 
Gráfico 28 – Percentual de colaboradores que acreditam que as atividades da SN causam 

impactos ao meio ambiente 
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 Para os 78,4% que afirmaram que a as atividades da SN causam impactos ao meio 

ambiente, 57,1% consideram que o maior impacto está no solo, seguido pelas comunidades 

próximas com 46,4%. Há ainda 17,9% que afirmam que a SN causa impacto em todas as áreas.   

 

 

 

 

 
Gráfico 29 – Áreas que sofrem impactos pelas atividades da SN diante da percepção dos 

colaboradores 
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 Dentre os 78,4% que afirmaram que as atividades da SN causam impactos ao meio 

ambiente, 94,6% estão dispostos a auxiliar a SN a reduzir os impactos causados ao meio ambiente, 

enquanto 5,4% não querem se comprometer a ajudar a reduzir os impactos causados. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 30 – Percentual de colaboradores que estariam dispostos a auxiliar a SN a reduzir os 

impactos causados ao meio ambiente 
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9. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES – PROJETOS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

9.1. PÚBLICO EXTERNO 
  

 Analisando os dados obtidos através dos questionários aplicados com o público externo, 

foi possível desenvolver programas de educação ambiental voltados para a real necessidade dos 

moradores da área de estudo. Na tabela 3 são demonstrados os temas prioritários e os conteúdos 

específicos identificados por meio do diagnóstico. 

 

TEMAS PRIORITÁRIOS CONTEÚDO ESPECÍFICOS 

Água 

Tratamento de água 

Tratamento de efluentes 

Reaproveitamento de água de chuva 

Consumo consciente de água 

Poluição dos rios 

Mineração 

Bens minerais 

Licenciamento mineral 

Produção mineral 

Exploração mineral 

Solos 

Fertilidade do solo 

Contaminação do solo 

Física do solo 

Ar 

Poluição do ar 

Camada de ozônio  

Aquecimento global 

Monitoramento do ar 

Qualidade do ar 

Resíduos 

Coleta seletiva 

Consumo consciente 

Reciclagem 

Controle de geração de resíduos  

Licenciamento Ambiental 

Legislação ambiental 

Licenças ambientais 

Outorga para uso do recurso hídrico  

Impactos ambientais 

Energia 

Consumo consciente de energia 

Energias renováveis 

Geração de energia 

Biodiversidade Extinção de animais 

Tabela 3 – Temas prioritários e conteúdo específicos identificados no DSP para o público 

externo (Continua) 
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TEMAS PRIORITÁRIOS CONTEÚDO ESPECÍFICOS 

Biodiversidade 

Contrabando de animais 

Maus tratos aos animais 

Desmatamento 

Queimadas 

Reflorestamento 

Tabela 3 – Temas prioritários e conteúdo específicos identificados no DSP para o público 

externo 

 

 

9.1.1. PROJETOS PROPOSTOS 

 

Título do Projeto:  
 

SN Por Dentro 
 

 Tendo em vista os temas prioritários listados pela população próxima ao empreendimento 

e levando em conta o poder do público infanto-juvenil na disseminação de ideias e conceitos, 

surge o projeto SN Por Dentro, com o intuito de fornecer a vivência dos assuntos minerais e 

ambientais a alunos de escolas públicas localizadas próximas ao empreendimento. Nessa 

oportunidade pretende-se abrir as portas da empresa para que seja feita uma visitação, fornecendo 

assim um ambiente interativo de aprendizado e conhecimento.         

 

Justificativa 
 

 O projeto SN Por Dentro tem como objetivo aproximar a comunidade e a empresa, 

utilizando o público infanto-juvenil como agentes de disseminação de conhecimentos ambientais 

e minerais. Acredita-se ser papel da empresa, proporcionar esse crescimento as pessoas, tendo em 

vista que a Indústria de Cal SN é a única empresa de mineração na cidade de Lavras.    

 

Objetivos 
 

1) Proporcionar a visitação das áreas operacionais da Indústria de Cal SN, pelo 

público infanto-juvenil, pertencentes a escolas públicas localizadas 

próximas ao empreendimento; 

2) Proporcionar aos envolvidos a experiência de se conhecer um 

empreendimento minerário;  

3) Formar agentes disseminadores de informações minerais e ambientais; e 

4) Aproximar a comunidade e a empresa.    

 

Público alvo 
 

 Público infanto-juvenil, bem como seus educadores, pertencentes a rede pública de 

ensino localizada próxima ao empreendimento Indústria de Cal SN.  
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Metodologia 
 

 Para desenvolvimento dessa atividade o setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

deverá definir critérios e procedimentos de segurança para acesso do público alvo às áreas 

operacionais a fim de garantir a devida segurança aos visitantes. Inicialmente, pretende-se realizar 

as visitas em dias de pausa na produção e em épocas de menor demanda do produto. Será definido 

um calendário anual de visitas com os respectivos temas a serem abordados durante o tempo que 

os visitantes permanecerem na empresa. Os temas definidos deverão estar de acordo com os 

levantados na realização do DSP e em conformidade com a faixa etária dos visitantes, fazendo 

com que o aprendizado seja satisfatório. A fim de fortalecer programas de educação ambiental 

desenvolvidos por entidades públicas na cidade de lavras, pretende-se, durante a execução desse 

projeto, buscar parcerias com escolas, associações e até mesmo com a Polícia Militar Ambiental 

que já desenvolve um programa de educação ambiental na cidade. 

 As visitas à unidade serão realizadas de forma semestral, sempre buscando diversificar o 

público alvo, fazendo com se atinja o maior número de pessoas possível, durante o cronograma 

do projeto.       

 

Metas do projeto 
 

1) Realizar semestralmente uma visitação à unidade da Indústria de Cal SN 

com jovens e crianças de escolas públicas localizadas próximas ao 

empreendimento; e 

2) Realizar, juntamente com a visitação, uma apresentação e um debate sobre 

temas ambientais listados como prioritários pelo DSP.   

 

Indicadores de execução 
 

1) Número de visitações realizadas ao empreendimento; 

2) Número de palestras e debates realizados; 

3) Número de pessoas que participaram e assinaram a lista de presença durante 

a visitação; e 

4) Número de escolas atingidas pelo projeto.   

 

Cronograma 

 
Cronograma é apresentado no item 9.1.2 desse documento. 

 

 

Título do projeto: 
 

 Cidadania e Meio Ambiente 
 

 De posse dos dados obtidos através do DSP, pode-se perceber que a comunicação entre 

empresa e comunidade necessita ser melhorada, atualmente esse contato é realizado apenas 

através de e-mail fornecido pela associação de moradores e não abrange todos os residentes da 

área de estudo. Percebeu-se que existe um enorme desalinhamento, com relação aos 

conhecimentos ambientais e minerários, entre os diversos agentes da comunidade. A 

desinformação e o desconhecimento tornam a relação empresa x população muito difícil, nesse 
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sentido, propõe-se o projeto Cidadania e Meio Ambiente, que tem por objetivo levar, tanto 

conhecimento ambiental e minerário as comunidades próximas ao empreendimento, quanto 

informação sobre os trabalhos realizados pela Indústria de Cal SN no combate aos impactos 

causados pela atividade de extração. Além de conhecimento especifico, pretende-se também 

aguçar a cidadania da população, fazendo com que a mesma se una em prol de um bem maior que 

é a qualidade de vida de cada um.     

 

Justificativa 
 

  O projeto se justifica pela necessidade de se obter um alinhamento dos conhecimentos 

ambientais e minerários entre empresa e comunidade, além da necessidade de se trabalhar 

conceitos de direitos e deveres de cada cidadão, construindo assim uma noção de coletivo e 

trabalho em conjunto, de forma a identificar e propor soluções para os problemas e desafios da 

comunidade. 

 

Objetivos 
 

1) Promover palestras sobre cidadania e direitos individuais e coletivos; 

2) Fomentar a análise e o conhecimento dos problemas locais, com a 

proposição de soluções que possam ser realizadas pela empresa em 

conjunto com a comunidade; 

3) Promover um alinhamento sobre os conhecimentos ambientais e minerais 

com a população; e 

4) Promover um informativo sobre os trabalhos realizados pela empresa na 

mitigação dos impactos causados pela atividade mineral. 

 

Público alvo 
 

  Moradores dos bairros inseridos na área de estudo desse documento, bem como qualquer 

pessoa que se sentir interessado pelos assuntos a serem abordados.  

 

Metodologia 
 

 Para execução desse projeto, pretende-se realizar capacitações e informativos ambientais 

com moradores residentes na área de estudo desse projeto, buscando a construção dos conceitos 

de meio ambiente, mineração, direitos e deveres e cidadania. Tais capacitações e informativos, 

deverão ser realizados semestralmente e ser amplamente divulgados de forma a atingir o maior 

número de pessoas possíveis. As reuniões deverão ser realizadas em local de fácil acesso a todos, 

de preferência em um espaço localizado dentro da área de estudo. Tendo em vista que a Escola 

Municipal Padre Dehon está localizada próxima a área de estudo e que a mesma conta com 

estrutura apropriada para realização dessas reuniões, sugere-se esse local para a execução desse 

projeto.  

 A fim de se checar a efetividade do programa, além das capacitações e informativos, 

pretende-se coletar um formulário de satisfação, a ser preenchidos por todos os participantes, onde 

serão coletadas informações com intuito de proporcionar uma melhoria continua no processo de 

educação ambiental da Indústria de Cal SN.      
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Metas do projeto 
 

1) Realizar semestralmente reuniões com a comunidade localizada na área de 

estudo; 

2) Coletar e tabular informações, de forma semestral, sobre a satisfação dos 

agentes da comunidade para com a execução do Programa de Educação 

Ambiental da Indústria de Cal SN; e 

3) Criar um meio de interação entre empresa e população que atinja um maior 

número de pessoas. 

 

Indicadores de execução 
 

1) Número de reuniões realizadas com a comunidade inserida na área de 

estudo; 

2) Número de participantes presentes nas reuniões; e 

3) Número de formulários de satisfação, sobre a execução do PEA, coletados 

durante as reuniões. 

 

Cronograma 
 

Cronograma é apresentado no item 9.1.2 desse documento.
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9.1.2. CRONOGRAMA - PÚBLICO EXTERNO 
 

 

 

Ano

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Divulgar projetos nas escolas, comunidade e 

entidades públicas

Realizar visitação à unidade da Indústria de Cal 

SN

Realizar apresentação/debate de tema 

ambiental

Divulgar tema, local, data e horário das 

palestras/capacitações nas comunidades 

próximas ao empreendimento

Realizar plaestras/capacitações para as 

comunidades próximas ao empreendimento

Coletar informações para melhoria continua do 

projeto de educação de ambiental

Criar um meio de interação entre empresa e 

população que atinja um maior número de 

pessoas

Utilizar meio de comunicação para interagir 

com a comunidade e divulgar informativos

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PÚBLICO EXTERNO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA

INDÚSTRIA DE CAL SN

Projeto SN Por Dentro

Projeto Cidadania e Meio Ambiente

E

t

a

p

a

s

E

t

a

p

a

s

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
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9.2. PÚBLICO INTERNO 
 

 O Programa de Educação Ambiental – PEA estruturado para o público interno da 

Indústria de Cal SN foi elaborado considerando os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários. Os questionários tiveram como objetivo analisar o perfil de cada colaborador 

levando em conta sua área de atuação e seus respectivos conhecimentos com relação ao meio 

ambiente e suas interações com as atividades da empresa. Na tabela 4 são demonstrados os temas 

prioritários e seus respectivos conteúdo específicos identificados através dos questionários 

aplicados. 

 

TEMAS PRIORITÁRIOS CONTEÚDO ESPECÍFICOS 

Mineração 

Bens minerais 

Licenciamento mineral 

Sustentabilidade na mineração  

Exploração mineral 

Métodos de desmonte de rocha 

Resíduos 

Resíduos de mineração 

Coleta seletiva 

Classificação de resíduos  

Formas de acondicionamento 

Tratamento de resíduos 

Licenciamento Ambiental / Programas 

Ambientais 

Legislação ambiental 

Licenças ambientais 

Condicionantes ambientais 

Medidas mitigadoras 

PTRF 

PRAD 

Água 

Poluição dos rios 

Tratamento de água 

Tratamento de efluentes 

Segurança do trabalho 

Acidentes de trabalho 

Doenças de trabalho 

Normas regulamentadoras 

EPI’s e EPC’s 

Solos 
Contaminação do solo 

Formação de rochas 

Ar 

Poluição do ar 

Aquecimento global 

Qualidade do ar 

Doenças respiratórias 

Energia 

Energias renováveis 

Consumo consciente de energia 

Geração de energia 

Tabela 4 – Temas prioritários e conteúdo específicos identificados no DSP para o público 

interno.  
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9.2.1. PROJETOS PROPOSTOS 
 

Título do Projeto:  
 

AMBIENTE SN 
  

 A realização das atividades do DSP demonstrou uma deficiência existem tanto no repasse 

de informações quanto na facilitação do conhecimento ambiental em meio aos colaboradores da 

empresa, principalmente quando se trata dos processos de licenciamento, os deveres da empresa 

com relação a esses processos e a participação dos funcionários no cumprimento desses deveres, 

além de questões ambientais diárias como coleta seletiva, consumo consciente, etc. Nesse sentido, 

considerando que um dos pilares do Setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente é a realização 

de Diálogos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – DISSMA, propõe-se a inserção de temas 

ambientais nesses momentos de forma a promover uma maior interatividade entre meio ambiente 

e colaborador. Além da inserção dos temas ambientais durante o DISSMA, propõe-se a realização 

de reuniões semestrais com os colaboradores onde serão discutidos assuntos ambientais de 

interesse comum, com a participação de profissionais especialistas, a fim de enriquecer ainda mais 

o conhecimento ambiental e social de cada colaborador.         

 

Justificativa 
 

 O Projeto Ambiente SN se justifica pela necessidade de manter os colaboradores inseridos 

nas questões ambientais executadas e vividas pela Indústria de Cal SN, fazendo com que cada um 

internalize essas questões e possam agir e difundir os conhecimentos adquiridos interna e 

externamente ao empreendimento.   

 

Objetivos 
 

1) Apresentar durante o Diálogo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – 

DISSMA um tema relacionado ao meio ambiente trazendo à tona discussões 

relevantes para os colaboradores da Indústria de Cal SN; 

2) Realizar palestras sobre assuntos ambientais específicos, com a participação 

de profissionais experientes, afim de trazer conhecimento teórico e prático 

aos colaboradores da Indústria de Cal SN; 

3) Sensibilizar os colaboradores sobre a importância que cada um possui nos 

processos ambientais da empresa e na preservação do meio ambiente.     

 

Público alvo 
 

 Colaboradores da Indústria de Cal SN Ltda., independente da área/setor de atuação. 
 

Metodologia 
 

 A inclusão de temas ambientais nos Diálogos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – 

DISSMA serão feitos de forma gradativa de forma a envolver todos os colaboradores da empresa, 

inclusive os responsáveis pelos cargos de alta direção, tornando-os exemplos a serem seguidos. 
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Após essa etapa de inclusão gradativa dos temas, propõe-se que essa discussão continue sendo 

realizada mensalmente de forma a não impossibilitar outros assuntos importantes relacionados a 

segurança do trabalho. O DISSMA é realizado na empresa de forma semanal, sob 

responsabilidade do setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e conta com a participação de 

todos os funcionários inclusive os com cargos administrativos. 

 Tendo como base os temas prioritários levantados durante o DSP, pretende-se estabelecer 

uma agenda de palestras ambientais que serão ministradas por profissionais da área de forma 

semestral. Os temas escolhidos serão divulgados através de cartazes espalhados nas áreas comuns 

da empresa e as reuniões serão realizadas durante o horário de trabalho a fim de se obter uma 

maior aderência dos envolvidos. A escolha do tema para a primeira reunião será feita por parte da 

empresa, ao final da primeira reunião pretende-se eleger o próximo tema a ser tratado, fazendo 

com que a necessidade dos colaboradores seja sempre atendida.  

 Durante as reuniões semestrais serão disponibilizados, além do treinamento, um 

formulário de satisfação, a ser preenchido por todos, onde serão coletadas informações com 

intuito de proporcionar uma melhoria continua no processo de educação ambiental da Indústria 

de Cal SN.    

 

Metas do projeto 
 

1) Realizar mensalmente um Diálogo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente - 

DISSMA com a temática ambiental; 

2) Realizar semestralmente uma reunião com os colaboradores da Indústria de 

Cal SN a fim de treiná-los sobres as questões ambientais da empresa; 

3) Coletar e tabular informações, de forma semestral, sobre a satisfação dos 

colaboradores para com a execução do Programa de Educação Ambiental da 

Indústria de Cal SN.   

 

Indicadores de execução 
 

1) Número de DISSMA, com a temática ambiental, realizados;  

2) Número de colaboradores que participaram e assinaram a lista de presença 

do DISSMA; 

3) Quantidade de reuniões de treinamento realizadas com os colaboradores; 

4) Número de colaboradores que participaram das reuniões de treinamento; 

5) Número de formulários de satisfação, sobre a execução do PEA, coletados 

durante as reuniões de treinamento. 

 

Cronograma 
 

(Cronograma completo é apresentado no item 9.2.2)
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9.2.2. CRONOGRAMA - PÚBLICO INTERNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ano

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Realizar Diálogo de Saúde Segurança e Meio 

Ambiente - DISSMA com a temática ambiental 

Realizar treinamento sobre assuntos ambientais 

e minerais 

Coletar informações para melhoria continua do 

projeto de educação de ambiental

Projeto Ambiente SN

E

t

a

p

a

s

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PÚBLICO INTERNO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA

INDÚSTRIA DE CAL SN

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
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11. ANEXOS 

 
Anexo 1 – Questionário aplicado com o público externo 

Anexo 2 – Questionário aplicado com o público interno 

Anexo 3 – Lista de presença na reunião participativa realizada com os colaboradores durante o 

Diálogo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – DISSMA 

Anexo 4 – Pesquisa realiza pela MDA Pesquisas com o público externo 
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ANEXO 1 
 

 



1 - Masculino        2 - FemininoSexo: ** REGISTRE** 

APRESENTAÇÃO:

Bom dia/Boa tarde/Boa noite, meu nome é ________,
trabalho na MDA PESQUISA e estou realizando uma pesquisa para 
avaliar questões sobre seu município. Além de você, outras 200
pessoas estão sendo entrevistadas. Posso contar com sua 
colaboração?

BLOCO 1 - INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS

INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Idade: 1 - 16 a 24
2 - 25 a 34

3 - 35 a 44
4 - 45 a 59

5 - 60 anos ou mais

Grau de Instrução:

1 - Não sabe ler nem escrever
2 - Sabe ler e escrever
3 - Ensino Fundamental Incompleto
4 - Ensino Fundamental Completo
5

99 - NS/NR

 - Ensino Médio Incompleto
6 - Ensino Médio Completo
7 - Ensino Superior
8 - Pós-Graduação

VERIFICAR SE É MORADOR NA CIDADE

BAIRRO: __________________________________

Checado  1 - sim   2 - não
Situação: 1 - OK   2 - [      ]

SN PEA  - JUNHO 2020 

Ocupação:

1 - Empregado com carteira assinada
2 - Empregado sem carteira assinada
3 - Concursado estatutário/CLT
4 - Pensionista / Aposentado
5 - Autônomo
6 - Desempregado há menos de um ano
7 - Desempregado há mais de um ano

8 - Proprietário/ Empregador
9 - Não trabalha
10 - Estagiário
96 - Outra_________________
99 - NS/NR

1. Em relação ao seu conhecimento sobre o meio ambiente,
você se considera: **CITAR OPÇÕES**

    

    

1 - Muito bem informado
    2 - Bem informado
    3 - Mais ou menos informado

    

BLOCO 2 - QUESTIONÁRIO

1

4 - Pouco informado
5 - Nada informado
99 - NS/NR

    
    

[       ]

2. Quais ações sustentáveis você pratica no seu dia a dia?

1 - Sim, sempre                             3 - Sim, raramente                              
2 - Sim, algumas vezes                  4 - Não          

99 - NS/NR

AVALIAÇÃOSERVIÇO

A: Redução no consumo de água

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]

ESCALA DE AVALIAÇÃO

[       ]

B: Redução no consumo de energia

C: Reciclagem de resíduos

D: Redução no uso de veículos/combustíveis

E: Redução no consumo de bens e produtos em geral

F: Priorização de produtos ecológicos e sustentáveis

3. Quais ações você estaria disposto(a) a adotar para contribuir
com o meio ambiente? **CITAR OPÇÕES - RESPOSTAS MÚLTIPLAS**

    

    

1 - Redução no consumo de água 
    2 - Redução no consumo de energia
    3 - Reciclagem de resíduos
    4 - Redução no uso de veículos/combustíveis
    5 -Redução no consumo de bens e produtos em geral
    6 - Priorização de produtos ecológicos e sustentáveis
   96 - Outra______________________________________
   99 - NS/NR 

    

[       ]

4. Como você avalia cada um dos problemas ambientais
indicados na tabela abaixo:

1 - Muito sério                                         3 - Pouco ou nada sério                  
2 - Razoavelmente sério                           99 - Não sabe

AVALIAÇÃOSERVIÇO

A: Poluição de rios, lagos e oceanos

[       ]

[       ]

[       ]

[       ]

ESCALA DE AVALIAÇÃO

[       ]

B: Poluição do ar

C: Falta de água

D: Emissões de gases do efeito estufa

E: Mudanças climáticas/Aquecimento global

F: Extinção de espécies animais

[       ]

[       ]

G: Redução de recursos naturais/biodiversidade

H: Desmatamento de florestas nativas

5. Na sua opinião, a SN toma os cuidados necessários
com o meio ambiente?

    

    

1 - Sim              2 - Não             99 - NS/NR

    6. A SN promove discussões sobre o meio ambiente
com a comunidade próxima ao empreendimento?

    

    

1 - Sim              2 - Não             99 - NS/NR

    7. Dos temas abaixo, sobre quais você gostaria de receber
mais informações? **CITAR OPÇÕES - RESPOSTAS MÚLTIPLAS**

1 - Licenciamento ambiental/Programas ambientais

2 - Água

3 - Solos

4 - Ar

5 - Mineração

6 - Biodiversidade

7 - Energia

8 - Código Florestal

9 - Resíduos

10 - Patrimônio Histórico Cultural

96 - Outros______________________________________

98 - Nenhum

99 - NS/NR 



RENDA DO ENTREVISTADO

2

NOME: ____________________________________

ENDEREÇO: ________________________________

________________________ No. _____________

BAIRRO: __________________________________

TELEFONE: (     ) __________ - __________

ATENÇÃO: LER AO ENTREVISTADO

 Para demonstrar junto à MDA Pesquisa que estou
desempenhando meu trabalho corretamente,apli-
cando o questionário de maneira correta e que lhe
tratei bem, algumas pessoas serão sorteadas e re-
ceberão uma ligação telefônica para checar se fo-
ram mesmo entrevistadas, por isso necessito de 
sua gentileza em fornecer as seguintes informações:

DADOS DO ENTREVISTADO

Checado  1 - sim   2 - não
Situação: 1 - OK   2 - [      ]

SN PEA  - JUNHO 2020 
8. Na sua opinião, as atividades da SN causam impactos ao meio
ambiente? 

    

    

1 - Sim              2 - Não             99 - NS/NR

    

99 - NS/NR

9. Qual ação de sustentabilidade você gostaria que a SN 
adotasse junto a comunidade para cuidar e reduzir
possíveis impactos negativos ao meio ambiente? 
**ESPONTÂNEA**

[   ]R.: _________________________________

    

    

1 - Sim              2 - Não             99 - NS/NR

    
8.1. Os impactos são gerados em quais áreas?
**CITAR OPÇÕES - RESPOSTAS MÚLTIPLAS** 

    1

    4 -  
    

 - Ao solo
    2 - A água
    3 - Ao ar

À biodiversidade

    

5 - As comunidades próximas
96 - Outro_________________
99 - Não sei
    
    

8.2. Você estaria disposto(a) a auxiliar a SN a reduzir os 
impactos causados ao meio ambiente?

10. Somando a sua renda com a das pessoas que 
moram neste domicílio e considerando renda 
proveniente de salário, aluguel, aposentadoria,
bicos e outras receitas, em qual faixa está a sua
RENDA FAMILIAR MENSAL

1 - Até R$ 2.090,00 ( até 2 SM)

2 - De R$ 2.090,00 a R$ 5.225,00 (acima de 2 até 5 SM)

3 - Acima de R$ 5.225,00 ( acima de 5 SM)

99 - NS/NR
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QUESTIONÁRIO - DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVO – PÚBLICO INTERNO 
 

1. Nome da empresa que trabalha: 

  

 Industria de Cal SN (colaborador próprio) 

 Outra empresa. Qual? __________________________    

 

2. Área de Atuação: 

 

 Atividades Administrativas 

 Saúde e Segurança e Meio Ambiente  

 Qualidade 

 Manutenção 

 Operação/Produção 

 Logística  

 Serviços Gerais 

 Outra: _____________________________ 

 

3. Cargo ocupado: ________________________________________ 

   

4. Sexo: 

 

 Masculino  Feminino 

 

5. Faixa Etária: 

 

 18 anos 

 19 a 30 anos 

 31 a 40 anos 

 41 a 50 anos 

 51 a 60 anos 

 Acima de 61 anos 

 

6. Escolaridade: 

 

 Não sabe ler ou escrever  

 Sabe ler e escrever 

 Ensino Fundamental Incompleto 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto 

 Ensino Médio Completo 

 Ensino Superior 

 Pós-Graduação 

 
7. Em qual endereço reside atualmente? (Rua, número, bairro e cidade) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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8. Em relação ao conhecimento sobre o meio ambiente, você se considera? 

 

 Muito bem informado  

 Bem informado  

 Mais ou menos informado 

 Pouco informado 

 Nada informado 

 

9. Quais ações sustentáveis você pratica no seu dia a dia? 

 

Ações Sustentáveis Sim Não Eventualmente Raramente 

Redução no consumo de água     

Redução no consumo de energia     

Reciclagem de resíduos     

Redução no uso de veículos/combustíveis     

Redução no consumo de produtos em geral     

Priorização de produtos sustentáveis     

 

10. Quais ações você estaria disposto (a) a adotar para contribuir com o meio ambiente? 

 

 Reduzir o consumo de água  

 Reduzir o consumo de energia 

 Reciclagem de resíduos 

 Redução no uso de 

 veículos/combustíveis 

 Redução no consumo de produtos 

 em geral 

 Priorização de produtos 

 sustentáveis 

 Outras: __________________ 

  

12. Como você avalia cada um dos problemas ambientais indicados na tabela abaixo? 

 

Problemas Ambientais Muito Sério Mais ou Menos Sério Nada Sério 

Poluição de rios, lagos e oceanos    

Poluição do ar    

Falta de água    

Emissões de gases de efeito estufa    

Mudanças climáticas    

Extinção de espécies animais     

Redução de recursos naturais    

Desmatamento de florestas    

 

12. Na sua opinião, a SN toma os cuidados necessários com o meio ambiente? 

  

 Sim  

 Não 
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13. A SN promove discussões sobre o meio ambiente no dia a dia dos colaboradores? 

 

 Sim  

 Não 

 

 

 

14. Dos temas abaixo, sobre quais você gostaria de receber mais informações? (Marque todos os 

que achar necessário) 

 

 Licenciamento ambiental / 

 Programas Ambientais  

 Biodiversidade  

 Água  

 Energia 

 Solos  

 Código Florestal 

 Ar 

 Resíduos 

 Mineração 

 Segurança do Trabalho 

 Outros. Quais? 

____________________________

 

15. Na sua opinião, as atividades da SN causam impactos ao meio ambiente? (Marque todos os 

que achar necessário) 

 

 Não 

 Sim, ao solo 

 Sim, à água 

 Sim, ao ar 

 Sim, a biodiversidade 

 Sim, as comunidades próximas 

 Não sei  

    

16. Se você acredita que as atividades da empresa causam impactos, estaria disposto (a) a 

auxiliar a SN a reduzir os impactos causados ao meio ambiente? 

 

 Sim 

 Não 

 

17. Qual ação de sustentabilidade você gostaria que a SN adotasse junto aos colaboradores para 

cuidar e reduzir possíveis impactos negativos ao meio ambiente? (Cite pelo menos uma ação ou 

atividade) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ANEXO 4  



 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE NA 

CIDADE DE LAVRAS 

 

 

LAVRAS, MG 

JUNHO DE 2020 



 

 

2 

 

 

1 – INTRODUÇÃO | OBJETIVOS 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este relatório contém os resultados de um estudo realizado pelo Instituto MDA 

PESQUISA junto aos moradores de Lavras de bairros próximos à pedreira da Indústria 

de Cal SN na Estrada do Madeira para avaliar preocupações com meio ambiente, 

avaliar a percepção sobre atuação da SN neste tema bem como gerar dados que 

possibilitem a elaboração de um Programa de Educação Ambiental – PEA de forma 

participativa, levando em conta a opnião do público alvo. 

O levantamento foi realizado de forma quantitativa, no período de 15 a 16 de 

junho de 2020, com uso de perguntas fechadas, com 203 entrevistas pessoais e 

utilização de questionário estruturado desenvolvido em conjunto pela MDA 

PESQUISA e CLIENTE. 
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2 – METODOLOGIA 
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LOCAL 

 Lavras, MG. 
 

PERÍODO 

 15 e 16 de junho 2020. 
 

UNIVERSO 

 O levantamento foi realizado tendo como referência todos os moradores acima 

de 18 anos residentes nos seguintes bairros: Jardim Campestre I, II e III, Morada 

do Sol, Nova Era, Jardim Glória e COHAB, sendo esses dois últimos considerados 

apenas nas regiões próximas à pedreira. 

 

AMOSTRA 

 As entrevistas foram realizadas por telefone, por meio de questionários 

estruturados, sendo a amostra obtida de forma a ser representativa da 

população em estudo. 

 

COLETA 

As informações foram coletadas a partir de entrevistas pessoais por telefone, 

com utilização de questionário estruturado de acordo com os objetivos da 

pesquisa. 

A equipe de entrevistadores foi composta por alunos de graduação e pós-

graduação da Universidade Federal de Lavras (UFLA), treinada especificamente0 

para o levantamento realizado. 
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CONTROLE 

Foi realizada filtragem dos questionários, após a realização das entrevistas e feita 

uma verificação, via telefone, em aproximadamente 10% dos entrevistados. 

 

CONFIABILIDADE 

O intervalo de confiança, com grau de confiabilidade de 95%, tem margem de 

erro associada de 6,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Esta 

margem de erro não é válida para cruzamentos entre variáveis de estratificação. 
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SETORES RESIDENCIAIS  

 

1 Jardim Glória 

2 Jardim Campestre I, II e III 

3 COHAB 

4 Morada do Sol 

5 Nova Era 
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3 – MEIO AMBIENTE 

 

 



 

 

9 

 

 

 Inicialmente os entrevistados foram questionados sobre o quanto eles se sentem 

informados em relação ao meio ambiente, sendo que 38,1% afirmam estar bem ou 

muito bem informados em relação ao meio ambiente, enquanto que 13,1% se sentem 

pouco ou nada informados sobre o meio ambiente e 48,8% se consideram mais ou 

menos informados. 

 

GRÁFICO 1 

CONHECIMENTO DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
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 Em seguida, foram questionadas quais as ações sustentáveis que eles praticam 

no dia a dia. O maior percentual para a atividade praticada sempre é para a redução no 

consumo de água, com 85,4%, seguida por redução no consumo de energia (79,5%) e 

reciclagem de resíduos (64,4%). Os maiores percentuais para as atividades que os 

entrevistados não praticam no dia a dia são para priorização de produtos ecológicos 

(35,6%) e redução no uso de veículos (24,9%). 

 

GRÁFICO 2 

AÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE O ENTREVISTADO PRATICA NO DIA A DIA 
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 As mesmas ações sustentáveis avaliadas na pergunta anterior foram 

apresentadas para que os entrevistados indicassem quais estariam dispostos a adotar 

para contribuir com o meio ambiente, podendo citar mais de uma opção. A ação a ser 

mais adotada é a priorização de produtos ecológicos sustentáveis (25,9%), em seguida 

aparecem reciclagem de resíduos (24,9%), redução no uso de veículos / combustíveis 

(14,6%) e redução no consumo de bens e produtos em geral (12,7%). Há ainda 14,6% 

que não estão dispostos a adotar ações sustentáveis. 

 

GRÁFICO 3 

AÇÕES QUE O ENTREVISTADO ESTÁ DISPOSTO A ADOTAR PARA 

CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE (RESPOSTAS MÚLTIPLAS) 
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 Alguns problemas ambientais foram avaliados junto aos entrevistados, sendo 

que 94,6% consideram o desmatamento de florestas como sendo um problema muito 

sério, seguido por 92,2% de poluição de rios e lagos e 92,2% para poluição do ar. 

 

GRÁFICO 4 

AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS 
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 Quando questionados se a SN toma os cuidados necessários com o meio 

ambiente, 31,7% afirmam que sim, contra 38,5% que acreditam que a empresa não 

toma os devidos cuidados, além de 29,8% que não souberam avaliar. 

  

GRÁFICO 5 

PERCENTUAL QUE ACREDITA QUE A SN TOMA OS CUIDADOS 

NECESSÁRIOS COM O MEIO AMBIENTE 
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 Com relação se a SN promove discussões sobre meio ambiente com a 

comunidade próxima ao empreendimento, 18,0% afirmam que a SN promove 

discussões e 70,2% acreditam que ela não promove essas discussões, havendo ainda 

11,7% que não souberam afirmar. 

 

GRÁFICO 6 

PERCENTUAL QUE ACREDITA QUE A SN PROMOVE DISCUSSÕES SOBRE O 

MEIO AMBIENTE COM A COMUNIDADE PRÓXIMA AO EMPREENDIMENTO 
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 Foram apresentados aos entrevistados 10 temas relacionadas ao meio ambiente 

e perguntado sobre quais eles gostariam de receber mais informações. Dos temas 

apresentados, receber informações relacionadas à água é a mais citada, com 30,2%, em 

seguida aparecem temas relacionados à mineração (17,1%), solos (14,6%) e ar (13,7%). 

 

GRÁFICO 7 

TEMAS SOBRE OS QUAIS OS ENTREVISTADOS GOSTARIAM DE RECEBER 

MAIS INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE  

(RESPOSTAS MÚLTIPLAS) 
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 Os entrevistados foram questionados se eles consideram que as atividades da SN 

causam impactos ao meio ambiente, sendo 80,0% dizendo que a atividade da empresa 

causa impactos ao meio ambiente e 13,2% consideram que as atividades não causam 

impactos, além de 6,8% que não souberam avaliar. 

 

GRÁFICO 8 

PERCENTUAL QUE ACREDITA QUE AS ATIVIDADES DA SN CAUSAM 

IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE 
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 Para os 80,0% que afirmaram que a as atividades da SN causam impactos ao 

meio ambiente, 57,9% consideram que as áreas mais afetadas são as comunidades 

próximas à empresa, seguida por 49,4% que acreditam que o maior impacto está no 

solo e 38,4% no ar. Há ainda 18,9% que afirmaram que a SN causa impacto em todas as 

áreas. 

 

GRÁFICO 9 

ÁREAS QUE SOFREM IMPACTOS PELAS ATIVIDADES DA SN 

(RESPOSTAS MÚLTIPLAS) 
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Dentre os 80,0% que afirmaram que a as atividades da SN causam impactos ao 

meio ambiente, 72,6% estão dispostos a auxiliar a SN a reduzir os impactos causados ao 

meio ambiente, enquanto 20,1% não querem se comprometer a ajudar a reduzir os 

impactos causados e 7,3% estão indecisos. 

 

GRÁFICO 10 

PERCENTUAL DE ENTREVISTADOS QUE ESTARIAM DISPOSTOS A AUXILIAR 

A SN A REDUZIR OS IMPACTOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

 

4 – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

 

GRÁFICO 11 

DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS POR GÊNERO 

 

 

 Considerando o público 

entrevistado, 48,8% são do sexo 

masculino e 51,2% do sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 

DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS POR IDADE 

 

Para a variável idade, o maior percentual 

é de entrevistados com idade entre 45 anos e 59 

anos (27,8%). Em seguida aparecem 26,3% de 

entrevistados com idade entre 35 a 44 anos, 

21,5% são de entrevistados com idade maior que 

59 anos, 17,6% são de idade entre 25 e 34 anos e 

6,8% de idade entre 16 a 24 anos. 
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GRÁFICO 13 

DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS POR ESCOLARIDADE 

 

 Para a escolaridade, o maior 

percentual é de pessoas com ensino médio 

completo / incompleto (43,5%). Os 

entrevistados que possuem ensino superior 

/ pós-graduação são 31,3% e os que 

possuem ensino fundamental são 21,5%. 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 

RENDA FAMILIAR DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Em relação à renda familiar, 39,5% dos 

entrevistados têm renda até R$ 2.090,00, 

enquanto 19,0% têm renda familiar 

superior a R$ 5.225,00. 
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Considerando a ocupação do entrevistado, os maiores percentuais são para 

trabalhadores autônomos (22,4%), pensionista / aposentado (21,5%) e empregado com 

carteira assinada (20,0%). 

 

GRÁFICO 15 

OCUPAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
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Em relação aos bairros de Lavras em que o entrevistado reside, 43,9% residem 

no Jardim Glória, 27,8% no Jardim Campestre, I, II e III, 10,7% na COHAB, 8,8% no 

Morada do Sol e 8,8% no Nova Era. 

 

GRÁFICO 16 

BAIRROS DE LAVRAS EM QUE A PESQUISA FOI REALIZADA 
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5 – TABELAS DE FREQUÊNCIA 
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Quadro 01 – DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS, SEGUNDO O SEXO DO 

ENTREVISTADO 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Masculino 100 48,8 

Feminino 105 51,2 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

Quadro 02 – DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS, SEGUNDO A IDADE DO 

ENTREVISTADO 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

16 a 24 anos 14 6,8 

25 a 34 anos 36 17,6 

35 a 44 anos 54 26,3 

45 a 59 anos 57 27,8 

Acima de 59 anos 44 21,5 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 03 – DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS, SEGUNDO A 

ESCOLARIDADE DO ENTREVISTADO 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sabe ler e escrever 8 3,9 

Ensino Fundamental Incompleto 25 12,2 

Ensino Fundamental Completo 19 9,3 

Ensino Médio Incompleto 12 5,9 

Ensino Médio Completo 77 37,6 

Ensino Superior 52 25,4 

Pós-Graduação 12 5,9 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

Quadro 04 – DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS, SEGUNDO A RENDA DO 

ENTREVISTADO 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Até R$2.090,00 81 39,5 

De R$2.090,00 a R$5.225,00 76 37,1 

Acima de R$ 5.225,00 39 19,0 

Não sabe/Não respondeu 9 4,4 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 05 – DISTRIBUIÇÃO DAS ENTREVISTAS, SEGUNDO A OCUPAÇÃO 

DO ENTREVISTADO 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Autônomo 46 22,4 

Pensionista / Aposentado 44 21,5 

Empregado com carteira assinada 41 20,0 

Não trabalha 22 10,7 

Concursado estatutário/CLT 21 10,2 

Proprietário/ Empregador 14 6,8 

Desempregado há menos de um ano 10 4,9 

Desempregado há mais de um ano 3 1,5 

Empregado sem carteira assinada 2 1,0 

NS/NR 2 1,0 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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QUESTIONÁRIO 

 

Quadro 06 – GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE O MEIO AMBIENTE 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito bem informado 9 4,4 

Bem informado 69 33,7 

Mais ou menos informado 100 48,8 

Pouco informado 21 10,2 

Nada informado 6 2,9 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

Quadro 07 – ENTREVISTADOS QUE PRATICAM A REDUÇÃO NO 

CONSUMO DE ÁGUA NO DIA A DIA 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim, sempre 175 85,4 

Sim, algumas vezes 23 11,2 

Sim, raramente 5 2,4 

Não 2 1,0 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 08 – ENTREVISTADOS QUE PRATICAM A REDUÇÃO NO 

CONSUMO DE ENERGIA NO DIA A DIA 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim, sempre 163 79,5 

Sim, algumas vezes 27 13,2 

Sim, raramente 4 2,0 

Não 11 5,4 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

Quadro 09 – ENTREVISTADOS QUE PRATICAM A RECICLAGEM DE 

RESÍDUOS NO DIA A DIA 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim, sempre 132 64,4 

Sim, algumas vezes 27 13,2 

Sim, raramente 15 7,3 

Não 31 15,1 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 10 – ENTREVISTADOS QUE PRATICAM A REDUÇÃO NO USO DE 

VEÍCULOS/COMBUSTÍVEIS NO DIA A DIA 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim, sempre 91 44,4 

Sim, algumas vezes 39 19,0 

Sim, raramente 17 8,3 

Não 51 24,9 

Não sabe/Não respondeu 7 3,4 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

Quadro 11 – ENTREVISTADOS QUE PRATICAM A REDUÇÃO NO 

CONSUMO DE BENS E PRODUTOS EM GERAL NO DIA A DIA 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim, sempre 102 49,8 

Sim, algumas vezes 55 26,8 

Sim, raramente 21 10,2 

Não 27 13,2 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 12 – ENTREVISTADOS QUE PRIORIZAM PRODUTOS 

ECOLÓGICOS E SUSTENTÁVEIS NO DIA A DIA 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim, sempre 61 29,8 

Sim, algumas vezes 44 21,5 

Sim, raramente 23 11,2 

Não 73 35,6 

Não sabe/Não respondeu 4 2,0 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 13 – AÇÕES QUE OS ENTREVISTADOS ESTARIAM DISPOSTOS A 

ADOTAR PARA CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE (RESPOSTAS 

MÚLTIPLAS) 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Priorização de produtos ecológicos e sustentáveis 53 25,9 

Reciclagem de resíduos 51 24,9 

Redução no uso de veículos/combustíveis 30 14,6 

Redução no consumo de bens e produtos em geral 26 12,7 

Redução no consumo de água 23 11,2 

Redução no consumo de energia 22 10,7 

Outra 16 7,8 

Todas 1 0,5 

Nenhuma 30 14,6 

Não sabe avaliar 38 18,5 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 14 – AVALIAÇÃO SOBRE A POLUIÇÃO DE RIOS, LAGOS E 

OCEANOS 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito sério 189 92,2 

Razoavelmente sério 13 6,3 

Pouco ou nada sério 2 1,0 

Não sabe/Não respondeu 1 0,5 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

 

Quadro 15 – AVALIAÇÃO SOBRE A POLUIÇÃO DO AR 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito sério 189 92,2 

Razoavelmente sério 14 6,8 

Não sabe/Não respondeu 2 1,0 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 16 – AVALIAÇÃO SOBRE A FALTA DE ÁGUA 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito sério 187 91,2 

Razoavelmente sério 16 7,8 

Pouco ou nada sério 2 1,0 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

 

Quadro 17 – AVALIAÇÃO SOBRE AS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO 

ESTUFA 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito sério 166 81,0 

Razoavelmente sério 20 9,8 

Pouco ou nada sério 6 2,9 

Não sabe/Não respondeu 13 6,3 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 18 – AVALIAÇÃO SOBRE AS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS/AQUECIMENTO GLOBAL 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito sério 161 78,5 

Razoavelmente sério 27 13,2 

Pouco ou nada sério 6 2,9 

Não sabe/Não respondeu 11 5,4 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

Quadro 19 – AVALIAÇÃO SOBRE A EXTINÇÃO DE ESPÉCIES ANIMAIS 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito sério 178 86,8 

Razoavelmente sério 17 8,3 

Pouco ou nada sério 3 1,5 

Não sabe/Não respondeu 7 3,4 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 20 – AVALIAÇÃO SOBRE A REDUÇÃO DE RECUSOS 

NATURAIS/BIODIVERSIDADE 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito sério 177 86,3 

Razoavelmente sério 18 8,8 

Pouco ou nada sério 2 1,0 

Não sabe/Não respondeu 8 3,9 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

 

Quadro 21 – AVALIAÇÃO SOBRE O DESMATAMENTO DE FLORESTAS 

NATIVAS 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Muito sério 194 94,6 

Razoavelmente sério 7 3,4 

Pouco ou nada sério 3 1,5 

Não sabe/Não respondeu 1 0,5 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 22 – OPINIÃO SOBRE A SN ESTAR TOMANDO OS CUIDADOS 

NECESSÁRIOS COM O MEIO AMBIENTE 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim 65 31,7 

Não 79 38,5 

Não sabe avaliar 61 29,8 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

Quadro 23 – OPINIÃO SOBRE A SN ESTAR PROMOVENDO DISCUSSÕES 

SOBRE O MEIO AMBIENTE COM A COMUNIDADE PRÓXIMA AO 

EMPREENDIMENTO 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim 37 18,0 

Não 144 70,2 

Não sabe avaliar 24 11,7 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 24 – TEMAS SOBRE OS QUAIS OS ENTREVISTADOS GOSTARIAM 

DE RECEBER MAIS INFORMAÇÕES (RESPOSTAS MÚLTIPLAS) 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Água 62 30,2 

Mineração 35 17,1 

Solos 30 14,6 

Ar 28 13,7 

Resíduos 26 12,7 

Licenciamento ambiental/Programas ambientais 25 12,2 

Energia 22 10,7 

Biodiversidade 21 10,2 

Patrimônio Histórico Cultural 17 8,3 

Código Florestal 16 7,8 

Outras 6 2,9 

Todas 38 18,5 

Nenhuma 23 11,2 

Não sabe avaliar 2 1,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 25 – OPINIÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA SN CAUSAREM 

IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim 164 80,0 

Não 27 13,2 

NS/NR 14 6,8 

Total 205 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

Quadro 26 – ÁREAS ONDE OS IMPACTOS SÃO GERADOS (RESPOSTAS 

MÚLTIPLAS) 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Comunidades próximas 95 57,9 

Solo 81 49,4 

Ar 63 38,4 

Água 27 16,5 

Biodiversidade 13 7,9 

Outras 9 5,5 

Todas 31 18,9 

Não sabe avaliar 9 5,5 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

BASE DE DADOS: 80% dos entrevistados que acreditam que as atividades da SN causam impactos ao meio ambiente 
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Quadro 27 – PERCENTUAL QUE ESTARIA DISPOSTO A AUXILIAR A SN A 

REDUZIR OS IMPACTOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE 

RESPOSTA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Sim 119 72,6 

Não 33 20,1 

NS/NR 12 7,3 

Total 164 100,0 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

BASE DE DADOS: 80% dos entrevistados que acreditam que as atividades da SN causam impactos ao meio ambiente 
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ANÁLISES ESTRATIFICADAS 

 

 

1. OPINIÃO SOBRE A SN ESTAR TOMANDOOS 

CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O MEIO 

AMBIENTE 

 

Quadro 28 – OPINIÃO SOBRE A SN ESTAR TOMANDO OS CUIDADOS 

NECESSÁRIOS COM O MEIO AMBIENTE, SEGUNDO O SEXO DO 

ENTREVISTADO 

RESPOSTA 
SEXO 

Masculino Feminino GERAL 

Sim 42,0 21,9 31,7 

Não 38,0 39,0 38,5 

Não sabe avaliar 20,0 39,0 29,8 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 29 – OPINIÃO SOBRE A SN ESTAR TOMANDO OS CUIDADOS 

NECESSÁRIOS COM O MEIO AMBIENTE, SEGUNDO A IDADE DO 

ENTREVISTADO 

RESPOSTA 
IDADE 

16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 > 59 GERAL 

Sim 35,7 36,1 29,6 35,1 25,0 31,7 

Não 28,6 30,6 44,4 42,1 36,4 38,5 

Não sabe avaliar 35,7 33,3 25,9 22,8 38,6 29,8 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

 

Quadro 30 – OPINIÃO SOBRE A SN ESTAR TOMANDO OS CUIDADOS 

NECESSÁRIOS COM O MEIO AMBIENTE, SEGUNDO A RENDA FAMILIAR 

DO ENTREVISTADO 

RESPOSTA 

RENDA FAMILIAR (R$) 

< R$ 2.090,00 
R$ 2.090,01 a 

R$ 5.225,00 
> R$ 5.225,00 GERAL 

Sim 28,4 36,8 30,8 31,7 

Não 39,5 38,2 41,0 38,5 

Não sabe avaliar 32,1 25,0 28,2 29,8 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

OBSERVAÇÃO: Os resultados para o estrato que não informou a renda familiar não estão apresentados na tabela 

acima 
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Quadro 31 – OPINIÃO SOBRE A SN ESTAR TOMANDO OS CUIDADOS 

NECESSÁRIOS COM O MEIO AMBIENTE, SEGUNDO O SETOR 

RESIDENCIAL 

RESPOSTA 
BAIRRO 

1 2 3 4 5 GERAL 

Sim 31,6 22,7 35,6 27,8 27,8 31,7 

Não 42,1 31,8 35,6 38,9 50,0 38,5 

Não sabe avaliar 26,3 45,5 28,9 33,3 22,2 29,8 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

OBSERVAÇÃO: A análise das informações estratificadas por setor residencial deve ser realizada com cautela devido ao 

aumento considerável da margem de erro. 

 

SETORES RESIDENCIAIS 

1 - Jd. Campestre I, II e III 

2 - COHAB 

3 - Jd. Glória 

4 - Morada do Sol 

5 - Nova Era 
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2. OPINIÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA SN 

CAUSAREM IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE 

 

Quadro 32 – OPINIÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA SN CAUSAREM 

IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE, SEGUNDO O SEXO DO ENTREVISTADO 

RESPOSTA 
SEXO 

Masculino Feminino GERAL 

Sim 78,0 81,9 80,0 

Não 14,0 12,4 13,2 

Não sabe avaliar 8,0 5,7 6,8 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 
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Quadro 33 – OPINIÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA SN CAUSAREM 

IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE, SEGUNDO A IDADE DO 

ENTREVISTADO 

RESPOSTA 
IDADE 

16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 > 59 GERAL 

Sim 85,7 83,3 79,6 78,9 77,3 80,0 

Não 0,0 8,3 13,0 17,5 15,9 13,2 

Não sabe avaliar 14,3 8,3 7,4 3,5 6,8 6,8 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

 

 

 

Quadro 34 – OPINIÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA SN CAUSAREM 

IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE, SEGUNDO A RENDA FAMILIAR DO 

ENTREVISTADO 

RESPOSTA 

RENDA FAMILIAR (R$) 

< R$ 2.090,00 
R$ 2.090,01 a 

R$ 5.225,00 
> R$ 5.225,00 GERAL 

Sim 77,8 81,6 82,1 80,0 

Não 12,3 11,8 15,4 13,2 

Não sabe avaliar 9,9 6,6 2,6 6,8 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

OBSERVAÇÃO: Os resultados para o estrato que não informou a renda familiar não estão apresentados na tabela 

acima 
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Quadro 35 – OPINIÃO SOBRE AS ATIVIDADES DA SN CAUSAREM 

IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE, SEGUNDO O SETOR RESIDENCIAL 

RESPOSTA 
BAIRRO 

1 2 3 4 5 GERAL 

Sim 86,0 90,9 77,8 66,7 72,2 80,0 

Não 8,8 4,5 17,8 16,7 11,1 13,2 

Não sabe avaliar 5,3 4,5 4,4 16,7 16,7 6,8 

Fonte: MDA PESQUISA – LAVRAS, 15 a 16 de junho de 2020. 

OBSERVAÇÃO: A análise das informações estratificadas por setor residencial deve ser realizada com cautela devido ao 

aumento considerável da margem de erro. 

 

SETORES RESIDENCIAIS 

1 - Jd. Campestre I, II e III 

2 - COHAB 

3 - Jd. Glória 

4 - Morada do Sol 

5 - Nova Era 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA),RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

(RIMA),  PLANTA DE SITUAÇÃO E DETALHE..................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

..................................................

ENGENHEIRO DE MINAS; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO

TRABALHO; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

Complemento:

RICARDO LUIZ MALTA PENA
1403627142

04.0.0000056828

INDÚSTRIA DE CAL SN LTDA

RUA MAMANTE VITORINO

ÁREA ESTRADA DO MADEIRA, KM 2,5

LAVRAS
ÁREA RURAL DE LAVRAS

MG

AQUENTA SOL
MGLAVRAS

AMBIENTAL

INDÚSTRIA DE CAL SN LTDA

000036

000000

CNPJ: 22.069.603/0001-82

CNPJ: 22.069.603/0004-25

14202000000006090835

ROCCA ENGENHARIA MINERAL LTDA - ME

FAZENDA MADEIRA

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

ASSOC. DOS ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO -

INDÚSTRIA DE CAL SN LTDA

RICARDO LUIZ MALTA PENA

-  A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
-  A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
  www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br
-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1403627142RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

10/02/2020 30/06/2020

68179

37202876

37209899

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$2.000,00.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  MEIO

AMBIENTE,

CNPJ: 22.069.603/0001-82

2.000,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 88,78 000000000584475319/06/2020

53.18 ha

1 - EXECUÇÃO

EXECUÇÃO  DE  OBRA/SERVIÇO,  MEIO  AMBIENTE,  ESTUDO  IMPACTO AMBIENTAL E REL.

IMPACTO AMBIEN.-EIA/RIMA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via da Obra/Serviço

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:

Três Corações 19 junho 2020




	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf
	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf
	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf
	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf
	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf
	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf
	Page 1
	Page 2

	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf
	d70fdced54ffe6bc8f00687c69294cc2add202975156349f324caf7760760612.pdf
	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf
	08f7b2d20f3bfbdc587701954a8d27fd1b1b7d1253568b7a219f904f231542e0.pdf

