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1. OBJETIVOS 

 

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

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

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

 

O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) sintetiza uma avaliação ampla e 

completa dos impactos sociais e ambientais causados pela operação do 

empreendimento e indica as devidas medidas mitigadoras para as 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 Indústria de Cal SN Ltda formalizou em 26/10/2017 requerimento de 

Licença de Operação Corretiva (LOC) a fim de regularizar uma ampliação, gerando 

o processo COPAM n° 14624/2006/004/2017. Devido a mudanças na legislação este 

processo foi reorientado equivocadamente para um licenciamento simplificado, mas 

como o empreendimento já era portador de uma outra licença desta natureza, o que 

não é permitido por lei, uma delas foi cancelada em 25/06/2019. Desta forma, a 

empresa novamente iniciou um processo de LOC junto ao Sistema de 

Licenciamento Ambiental - SLA. 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. 

 

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 2009, visando agregar valor ao empreendimento, 

foi criada a unidade produtora de concreto comum para diversos segmentos da 

construção civil, também na Fazenda do Madeira. Porém, conforme consta em 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com
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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. 

 

 

2. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 

  

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: Engenheiro de Minas e Segurança do Trabalho 

Registro no CREA/MG: 56.828/D 

ART do EIA/RIMA: 14202000000006090835 

Cargo: Administrador 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

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 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA 

 

7 

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. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

3.1. Identificação 

 

Razão Social:  Indústria de Cal SN Ltda  

Representante Legal: Fernando Naves Alvarenga 

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 

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

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

Mina: 

Estrada do Madeira – km 2,5 – Fazenda do Madeira 

Zona Rural – Lavras/MG 

CEP: 37.209-899 – Caixa Postal: 153 

Telefone: (35) 3821-6080 

E-mail:  roccaengenharia@hotmail.com  
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3.2. Localização 

 

A unidade do Madeira da Indústria de Cal SN Ltda está localizada no município de 

Lavras – MG, a noroeste de sua sede distante aproximadamente 3 km do centro 

deste, em linha reta, conforme ilustrado nas imagens 1 e 2 a seguir. O acesso pode 

ser feito pela Estrada do Madeira (Rodovia Lavras x Ribeirão vermelho) sentido 

Ribeirão Vermelho até o km 2,5 onde deve-se virar à esquerda em acesso 

secundário. A partir daí, percorrer cerca de 500 m até atingir a portaria da empresa. 

 

 

 
Imagem 01: Localização do empreendimento em relação a Lavras.  
Fonte: Google Earth 
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Imagem 02: Acesso ao empreendimento 
Fonte: Google Earth 

 

3.3.  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, 

Lavras 

Rib. Vermelho 
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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, 

ao contrário dos empreendimentos imobiliários, que possuem várias localidades 

para implantação dentro da área de expansão urbana. As instalações de apoio como 

escritórios, oficinas, balança, unidade de tratamento mineral (UTM) e pilha de estéril 

encontram-se instaladas e este licenciamento não 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 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. 
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3.4. Infraestrutura 

 

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. A água consumida pelos colaboradores e 

utilizada nas instalações é captada em poço artesiano e a água utilizada na 

fabricação do concreto vem de um açude. Já a energia elétrica é disponibilizada pela 

CEMIG. 

 

 
Foto 01: Vestiário utilizado pelos colaboradores 
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Imagem 02: Área da manutenção mecânica 

 

 
Imagem 03: 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 04: Seta laranja indica o escritório, a azul a balança rodoviária, a magenta a guarita da portaria e 
a vermelha o refeitório. 
 

 
Foto 05: Área de abastecimento 
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3.5. Atividades desenvolvidas 

 

Na unidade do Madeira da Indústria de Cal SN Ltda são desenvolvidas as atividades 

de mineração e fabricação de concreto. A rocha para fabricação da brita é extraída 

de uma única frente de lavra com auxílio de explosivos, escavadeira e caminhões. 

Posteriormente a rocha passa por processos de britagem e peneiramento até atingir 

o tamanho empregado nas diversas aplicações para a construção civil. As britas nos 

diversos tamanhos disponíveis são empilhadas em pátios, de onde é carregada para 

depósitos de materiais de construção, obras, fábricas de blocos e outros artefatos. 

 

A fabricação do concreto na usina localizada na unidade foi uma verticalização da 

cadeia produtiva se utilizando de alguns produtos da mineração (brita 0, 1 e pó de 

pedra) e outros adquiridos de terceiros (cimento, aditivos e areia). A partir do pedido 

realizado pelo cliente, cada agregado é direcionado até os silos, onde cada um é 

dosado na devida proporção. O caminhão betoneira posiciona-se abaixo dos silos e 

são abertas comportas por onde saem os agregados dosados que serão misturados 

diretamente na betoneira. Após o carregamento no caminhão betoneira, este 

material é transportado para o local de utilização solicitado pelo cliente onde é 

descarregado. 

 

REGIME DE TRABALHO 

 

Número de turnos 01 turno 

Horário 7:00 às 16:48 horas 

Horas/dia 8,8 horas  

Dias/mês 22  

Meses/ano 12 
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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. 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. 

 

 

 
Foto 06: Visão parcial da frente de lavra onde é extraída a rocha para fabricação de brita. 
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Foto 07: Visão parcial da unidade de britagem 
 

 

 

Foto 08: Usina de concreto 
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3.6. Produtos 

 

Neste licenciamento está sendo regularizada uma produção de 515.000 t/ano de 

rocha para brita e 80 m³/h de concreto, mas estes valores são função do momento 

econômico, sendo estes os valores máximos. 

 

Devido às características da rocha, 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 01: Produtos Comercializados 

OBS.: Eventualmente em função de demandas mercadológicas as granulometrias podem sofrer 
alterações. 
 

 

Os principais destinos dos produtos da Indústria de Cal SN – Unidade do Madeira 

foram os seguintes municípios, todos no entorno de Lavras: 
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Bom Sucesso Itutinga 

Carmo da Cachoeira Lavras 

Carrancas Luminárias 

Ibituruna Nazareno 

Ijaci Nepomuceno 

Ingaí Perdões 

Itumirim Ribeirão Vermelho 

 

 

3.7. Alternativas tecnológicas 

 

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 dela, 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. 

 

Os equipamentos empregados na extração da rocha 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. 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 
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opção são os explosivos tipo blends, que são transportados em caminhões 

misturadores e são transformados em explosivos somente quando utilizados, 

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 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 quando 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 e 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 não é técnica empregada em minerações e 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 
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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 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, 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. 
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3.8. Vida útil 

 

A produção prevista para este licenciamento é de 515.000 t/ano de rocha. As 

reservas minerais medidas e aprovadas pela Agência Nacional de Mineração – ANM 

indicam para aproximadamente mais 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. 

 

 

4. DEMANDA DE PRODUTO X PRODUÇÃO X VIABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

Os recursos minerais para a produção de brita são teoricamente abundantes. 

Entretanto, se não forem adequadamente protegidos, serão inviabilizados 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, reduzindo o preço da brita 

e concreto. 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 apresentados neste 

RIMA, demonstraram a existência de impactos ambientais positivos e negativos 

decorrentes da operação do empreendimento. Os impactos ambientais negativos 

serão em sua maior parte restritos à área de fato ocupada pela empresa, não 

ultrapassando seus limites, alguns irreversíveis, mas em sua grande maioria 

reversíveis ou controláveis com medidas de atenuação e ações propostas neste 

RIMA. 

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: 

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 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA 

 

22 

 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. 

 

Este licenciamento é para produção de 515.000 t/ano de rocha 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 e concreto 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 abrangente, atingindo vários setores da economia de Lavras e região. 

 

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

com a extração de outros minerais com ferro, manganês e outros. 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 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 conhecidos em função do tempo de operação do mesmo e as medidas de 

controle destes impactos tem se mostrado satisfatórias para atenuá-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, 
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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 atenuação e 

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 socialmente e 

ambientalmente viável, desde que, as medidas mitigadoras e ações propostas 

descritas nos planos e estudos, sejam devidamente implementadas. 

 

 

5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

5.1. Caracterização do clima 

 

O empreendimento está inserido em uma região que apresenta 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 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. 

 

5.2. Caracterização geológica 

 

Na área de influência do empreendimento 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 
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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. 

 
Figura 01: Mapa geológico ilustrando a área de influência do empreendimento com a seta.  
Fonte: IDESISEMA 

 

5.3. 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. 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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5.4. Caracterização do solo 

 

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

encontrado na área de influência 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. 

 

5.5.  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 

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. 
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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. 

 
Figura 02: Localização do empreendimento na GD2 indicada pela seta 

Fonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM  

 

5.6. 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. 
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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 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. 

 

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 área de influência 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 observRadas recentes e com baixa taxa de decomposição. O solo 

aparentemente apresenta características de compactação e pouca disponibilidade 
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de matéria orgânica decomposta. Estas características apontam que há 

perturbações recorrentes neste ambiente no interior da mata. 

 

5.7. Caracterização da fauna 

 

Durante levantamentos de campo realizados nos períodos de 07 a 10/03/2017 e 12 

a 14/07/2017 estudo foi possível registrar através de diferentes métodos de captura 

e observação as seguintes espécies na área de influência do empreendimento, 

principalmente: 

 

 Répteis: sapo cururu, lagartixa, calango, teiú, falsa-coral, jararaca, jaracuçu, 

cascavel. 

 Mamíferos: gambá, tatu, mico-estrela, paca, cutia, ouriço-cacheiro, capivara, 

tapiti, cachorro do mato, raposinha, lontra, jaritataca. 

 Aves: jacupemba, barbudo-rajado, maracanã, jandaia-da-testa-vermelha, 

tapaculo-de-brasília, patinho, tesourinha-da-mata, campainha azul, gavião 

carijó, gavião carcará, fogo apagou, japu, tuim, socozinho, tiziu, viuvinha. 

 

5.8. Uso e ocupação do solo 

 

A área de influência 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 03: Mancha urbana de Lavras, EMBRAPA 2015 (Fonte:IDE-Sisema). Em magenta: área de 
influência 
Fonte: Google Earth 

 

O que foi observado pela equipe que elaborou os estudos é que houve expansão da 

área urbana do município em direção ao empreendimento, conforme será ilustrado a 

seguir, o que poderia ter sido evitado, pois existem várias opções para implantação 

de loteamentos na área de expansão urbana de Lavras. 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 04: Em maio/2003 a ocupação era incipiente, existindo um loteamento com algumas 
dezenas de edificações. Em vermelho: área de influência 
Fonte: Google Earth 
 

 

 

Imagem 05: 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: área de influência 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 06: 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: área de influência 
Fonte: Google Earth 

 

 

 
Imagem 07: Em julho/2014 foram abertas novas ruas ao lado direito da mina adentrando a poligonal 
ANM.Em vermelho: área de influência. 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 08: Em julho/2015 as ruas abertas da imagem anterior foram asfaltadas.     Em vermelho: 
AID.  
Fonte: Google Earth 

 

 

 
Imagem 09: Em dezembro/2016 nas ruas da porção inferior da imagem passam a constar edificações 
que não aparecem na imagem anterior. Em vermelho: área de influência. 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 10: Em maio/2017 não houve alteração em relação a imagem anterior. Em vermelho: área de 
influência 
Fonte: Google Earth 
 

 

 

Imagem 11: Em setembro/2018 não houve alteração em relação a imagem anterior. Em vermelho: 
área de influência. 
Fonte: Google Earth 
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Imagem 12: Área de Influência do empreendimento representada pela cor vermelha e o perímetro 
urbano de Lavras, incluindo a zona de expansão urbana, em amarelo. A mineração é atividade 
pontual e sem alternativa locacional, ao contrário de empreendimentos imobiliários, passíveis de 
serem implantados em diversos locais dentro da zona de expansão urbana. 
Fonte: Google Earth 

 

6. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE 

MEDIDAS MITIGADORAS E DE MONITORAMENTO 

 

6.1. Metodologia de identificação dos impactos 

 

Por se tratar de empreendimento em operação há quase 30 anos os impactos 

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. 

Para apresentação destes dados de modo mais objetivo, foram elaboradas 

Planilhas de Análise dos Impactos Ambientais, contemplando cada etapa da 
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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 e avaliação dos impactos 

 

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: 

 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 

 

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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EXTRAÇÃO DA ROCHA

INSUMOS

Peças metálicas

e de borracha,

lubrificantes, óleo

diesel, explosivos

e pneus

EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, poeira,

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,

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,

resíduos sólidos, efluentes

sanitários, impactos sobre

a fauna, solo, sobre meio

antrópico

REMOÇÃO DO ESTÉRIL

EMISSÕES E IMPACTOS

Geração de ruído, poeira,

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, 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.

 

            Figura 03: Fluxograma do processo produtivo do empreendimento
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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. 

 

 

EMPREENDIMENTO IMPACTOS 
TIPO CATEGORIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

ABRANGÊNCIA 
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA 

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 

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 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 02: avaliação dos impactos 

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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6.4. Geração de ruídos 

 

6.4.1. Descrição 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 no entorno. 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. 

 

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. 

 

6.4.2. 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. 
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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 

pode ocorrer extensão da jornada após as 17 horas e aos sábados, exclusivamente 

na UTM, sem operação na mina. 
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Foto 09: Colaborador utilizando EPI’s 
 

 

Foto 10: Colaborador utilizando EPI’s. 
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Foto 11: Tipo e porte de caminhão empregado no transporte da rocha in natura. 
 

 
Foto 12: Tipos e portes de equipamentos usados para carregamento do produto final ao cliente na 
área do beneficiamento. 
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Foto 13: Escavadeira e rompedor hidráulico utilizados no empreendimento para a fragmentação da 
rocha in natura. O rompedor é o equipamento da direita. 

 

 
Foto 14: Imagem da “linha silenciosa” utilizada nas detonações no empreendimento.  
Fonte: Catálogo de produtos Maxam Brasil.  
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Foto 15: Cortina arbórea ao fundo que auxilia na retenção da propagação do ruído. 

 

 
Foto 16: Cortina árbórea 
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Foto 17: Cortina arbórea 

 

 
Foto 17: Cortina arbórea vista do Bairro Jardim Campestre 
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Foto 18: Cortina arbórea vista do Bairro Jardim Campestre 

 

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 

Tabela 03: Coordenadas dos pontos de monitoramento de ruídos. 
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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. 

 

  

Imagem 13: locação dos pontos avaliados em relação ao empreendimento.  
Fonte: Google Earth 

 

Cortina 
árbórea 

Cortina 
árbórea 
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Foto 19: Execução da avaliação de ruído em um dos pontos do Bairro Jardim Campestre 

 

 
Foto 20: Execução da avaliação de ruído no Bairro Morada do Sol 
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6.4.3. 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. 

 

6.5. Geração de efluentes sanitários 

 

6.5.1. Descrição 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. 

 

6.5.2. 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 21: Sistema de efluente sanitário composto por fossa séptica e filtro anaeróbico. 
 

6.5.3. 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. 

 

6.6. Geração de efluente industrial 

 

6.6.1. Descrição do impacto 

 

Os equipamentos utilizados para a operação do empreendimento necessitam de 

lubrificantes como óleos e graxas para seu funcionamento, que periodicamente 
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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. 

 

6.6.2. 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 22: 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 23: Oficina organizada com piso impermeável e coberta. 
 

 

Foto 24: 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 25: 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, que 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 26: 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 27: Caixa de contenção de um dos tanques de diesel 
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Foto 28: 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. 

 

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 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA 

 

55 

 

Foto 29: Bate lastro com sistema de tratamento de efluente composto por caixa tri compartilhada. 
 

 

Foto 30: Sistema de tratamento do efluente para reutilização da água do bate lastro na lavagem das 
betoneiras dos caminhões. 
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6.6.3. 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. 

 

6.7. Geração de poeira 

 

6.7.1. Descrição 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 

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. 

 

6.7.2. 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 
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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. 

 

 

Foto 31: 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 32: Um dos pontos onde foi instalada a biruta na área de lavra. 
 

 

Foto 33: 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 34: Caminhão pipa utilizado na umidificação das vias do empreendimento. 
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Foto 35: 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 36: Detalhe do aspersor em funcionamento 
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Foto 37: 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 38: Umidificação no britador primário (seta em vermelho). 
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Foto 39: Umidificador em torno do britador secundário (seta em vermelho). 
 

 

Foto 40: Umidificador em torno do britador terciário (seta em vermelho). 
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Foto 41: Um dos aspersores instalado no pátio de brita para diminuir a poeira durante o 
carregamento e o tráfego de equipamentos. 
 

 

6.7.3. 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. 
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6.8. Geração de vibração 

 

6.8.1. Descrição do impacto 

 

As detonações com explosivos para desmontar a rocha para a fabricação de britas 

geram ondas de choque que causam vibrações no terreno e deslocamentos de ar 

que podem 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 

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 04: Correlação entre valores de velocidade de vibração de partícula e possíveis danos 
causados a edificações (literatura internacional). 
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Tabela 05: Correlaciona à resposta humana e das estruturas a níveis de pressão acústica 

 

6.8.2. 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 e edificações e não ocorreram ultralançamentos nem vibração 

excessiva que poderiam causar desconfortos a população vizinha. Uma trinca na 

residência da Rua Curitiba, 297, Bairro Jardim Campestre III, vem sendo monitorada 

com régua medidora, não apresentando evolução desde o início do monitoramento. 
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Foto 42: Régua medidora de trinca instalada em residência na Rua Curitiba, 297 – Jardim Campestre 
III 

 

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 01) e também é acionada uma sirene antes das detonações. 
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6.8.3. 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 frente ao número 297, com exceção dos 

dois primeiros monitoramentos, que foram realizados na mesma rua, porém em 

frente ao número  401. 

 

 

Imagem 14: Localização dos pontos monitorados em relação a mina. 
Fonte: Google Earth 

 

 

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. 
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TABELA COM RESULTADOS SISMOGRÁFICOS – Indústria de Cal SN Ltda 

DATA/HORA 

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 

20/01/2017 

15:12 hs 
557 metros 0,859 ≈ 18 mm/s 115,5 134dBL 

21/02/2017 

15:02 hs 
470 metros 3,14 ≈ 22 mm/s 111,6 134dBL 

21/03/2017 

15:17 hs 
550 metros 2,66 ≈ 41 mm/s 114,9 134dBL 

03/04/2017 

15:17 hs 
578 metros 2,09 ≈ 26 mm/s 107,93 134dBL 

09/05/2017 

15:03 hs 
686 metros 1,29 ≈ 19 mm/s 113,46 134dBL 

24/05/2017 

15:05 hs 
644,5 metros 1,78 ≈ 22 mm/s 105,83 134dBL 

06/06/2017 

15:31 hs 
699,4 metros 2,28 ≈ 47 mm/s 105 134dBL 

14/06/2017 

15:27 hs 
659,5 metros 2,11 ≈ 44 mm/s 108,52 134dBL 

10/08/2017 

15:16 hs 
642,7 metros 3,72 ≈ 33 mm/s 108,5 134dBL 

01/09/2017 

14:14 hs 
642,7 metros 3,73 ≈ 50 mm/s 101,79 134dBL 

19/09/2017 

14:09 hs 
629,9 metros 2,35 ≈ 47 mm/s 106,59 134dBL 

13/12/2017 

14:03 hs 
595 metros 2,65 50 mm/s 104,28 134dBL 

29/12/2017 

14:06 hs 
598 metros 4,55 ≈ 27 mm/s 105 134dBL 

19/01/2018 

14:02 hs 
640 metros 2,91 ≈ 36 mm/s 106,34 134dBL 

09/02/2018 

14:07 hs 
649 metros 1,17 ≈ 32 mm/s 110,58 134dBL 
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27/02/2018 

14:02 hs 
538 metros 3,79 ≈ 20 mm/s 106,34 134dBL 

12/03/2018 

14:00 hs 
521 metros 1,27 ≈ 42 mm/s 111,72 134dBL 

19/06/2018 

14:06 hs 
560 metros 0,88 50 mm/s 99,58 134dBL 

13/07/2018 

14:04 hs 
560 metros 2,45 50 mm/s 106,34 134dBL 

02/08/2018 

14:06 hs 
560 metros 1,31 ≈ 44 mm/s 95,14 134dBL 

20/08/2018 

14:04 hs 
582 metros 2,53 ≈ 42 mm/s 101,16 134dBL 

04/09/2018 

14:06 hs 
597 metros 3,08 50 mm/s 91,62 134dBL 

13/09/2018 

14:05 hs 
614,9 metros 2,54 50 mm/s 95,14 134dBL 

01/10/2018 

14:05 hs 
573 metros 3,01 ≈ 35 mm/s 102,5 134dBL 

01/11/2018 

13:59 hs 
580 metros 3,17 ≈ 44 mm/s 97,64 134dBL 

20/11/2018 

14:03 hs 
679 metros 1,18 ≈ 20 mm/s 95,46 134dBL 

03/12/2018 

14:01 hs 
669 metros 2,09 ≈ 47 mm/s 97,64 134dBL 

11/12/2018 

14:03 hs 
596 metros 1,59 ≈ 44 mm/s 86,19 134dBL 

26/12/2018 

13:03 hs 
575 metros  2,84 50 mm/s 106,59 134dBL 

10/01/2019 

14:02 hs 
578 metros 1,72 ≈ 24 mm/s 109,71 134dBL 

25/01/2019 

14:03 hs 
569 metros 4,02 50 mm/s 106,59 134dBL 

04/02/2019 

14:05 hs 
570 metros 2,26 ≈ 42 mm/s 85,6 134dBL 

19/02/2019 

14:08 hs 
571 metros 1,64 ≈ 23 mm/s 112,61 134dBL 
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12/03/2020 

14:03 hs 
572 m Monitoramento não realizado em função de mau tempo 

02/04/2019 

14:04 hs 
580 metros 2,22 50 mm/s 89,44 134dBL 

03/05/2019 

14:13 hs 
582 metros 3 ≈ 33 mm/s 113,65 134dBL 

03/06/2019 

14:10 hs 
621 metros 1,53 ≈ 32 mm/s 85,6 134dBL 

02/07/2019 

14:08 hs 
620 metros 4,82 50 mm/s 112,64 134dBL 

29/07/2019 

14:07 hs 
618 metros 3,97 50 mm/s 105 134dBL 

05/08/2019 

14:06 hs 
617 metros 2,61 50 mm/s 91,62 134dBL 

16/08/2019 

14:05 hs 
619 metros 2,43 50 mm/s 109,48 134dBL 

02/09/2019 

14:04 hs 
621 metros 6,26 ≈ 26 mm/s 110,8 134dBL 

13/09/2019 

14:04 hs 
620 metros 3,79 50 mm/s 107,28 134dBL 

02/10/2019 

14:08 hs 
622 metros 2,38 50 mm/s 111,3 134dBL 

18/10/2019 

14:03 hs 
620 metros 2,93 50 mm/s 112,75 134dBL 

06/11/2019 

14:07 hs 
622 metros 3,07 ≈ 36 mm/s 106,42 134dBL 

25/11/2019 

14:07 hs 
625 metros 2,21 ≈ 47 mm/s 114,01 134dBL 

04/12/2019 

14:03 hs 
637 metros 1,56 ≈ 19 mm/s 107,93 134dBL 

13/12/2019 

13:56 hs 
616 metros 2,67 ≈ 18 mm/s 106,73 134dBL 

04/02/2020 

14:00 hs 
550 metros 3,71 ≈ 27 mm/s 107,18 134dBL 

04/03/2020 

14:00 hs 
625 metros 3,26 ≈ 22 mm/s 122,04 134dBL 
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03/04/2020 

13:45 hs 
620 metros 0,08 50 mm/s 116,34 134dBL 

Tabela 06 : Resultados Sismográficos/Indústria de Cal SN Ltda 

 

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 02), 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 

monitoramentos sismográficos e da trinca na residência em todas as detonações e 

nos mesmos locais que vêm sendo realizados. 

 

6.9. Geração de estéril 

 

6.9.1. Descrição 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. 

 

6.9.2. Proposição de medidas mitigadoras 

 

Está sendo regularizada neste licenciamento uma pilha com área total de 0,2875 ha 

para dispor o estéril oriundo do decapenamento da mina. Tal pilha possui 

capacidade para armazenar 248.316 m³ de estéril, calculados pelo Método das 
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Seções Topográficas Verticais, já tendo sido utilizado cerca de 60% desta pilha. 

 

 

 

Foto 43: 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. 
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Foto 44: 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 04: 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 05: 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 45: Bacia no pé do primeiro banco da pilha indicada pela seta. 

 

6.9.3. 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. 
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6.10. Geração de sucata metálica 

 

6.10.1. Descrição 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. 

 

6.10.2. 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. 

 

 

Foto 46: Sucata armazenada na área da oficina em caçamba para posteriormente 
ser comercializada. 
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6.10.3. 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. 

 

6.11. Geração de sobras de concreto 

 

6.11.1. Descrição 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. 

 

6.11.2. 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 e utilização no 

revestimento de estradas viscinais e pátios na zona rural de Lavras. 
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Foto 47: Resíduo proveniente da usina de concreto comum armazenado em pátio. 

 

 

6.11.3. 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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6.12. Geração de papel, papelão, plástico e sobras de alimentos 

 

6.12.1. Descrição 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. 

 

6.12.2. 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 48: Recipientes para coleta de resíduo sólido localizado na área da oficina. 

 

 

Foto 49: Recipientes para coleta de resíduo sólido localizado na área do escritório. 
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Foto 50: Recipientes para coleta de resíduo sólido localizado na área do refeitório. 
 

 

 

Foto 51: Recipiente para armazenamento de resíduo sólido próximo ao vestiário 

para posteriormente ser recolhido para destinação final 
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6.12.3. 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. 

 

6.13. Geração do lodo da fossa séptica 

 

6.13.1. Descrição 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. 

 

6.13.2. 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 

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. 

 

6.13.3. 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 
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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. 

 

6.14. Geração de resíduos contaminados com lubrificantes 

 

6.14.1. Descrição 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. 

 

6.14.2. 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. 
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Foto 52: Baia destinada ao armazenamento temporário de resíduos contaminados com lubrificantes 
 
 

 

Foto 53: Placa identificadora da baia da foto anterior 
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6.14.3. 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. 

 

6.15. Geração de resíduos de borracha 

 

6.15.1. Descrição 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. 

 

6.15.2. 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. 

 

6.15.3. 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 
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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. 

 

6.16. Impactos sobre o solo 

 

6.16.1. Descrição 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. 

 

6.16.2. 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 54: 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 55: Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO) na área da oficina. 
 

 

 

Foto 56: 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 57: 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 58: 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 59: Fundo da cava para onde são direcionadas as águas pluviais da mina. 
 

 

Foto 60: detalhe da inclinação da estrada para a porção direita da foto. 
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Foto 61: Estrada interna em boas condições em período chuvoso. 
 

 

Foto 62: Bacia de decantação localizada próximo a área de lavra. 
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Foto 63: 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 64: Canaletas que direcionam as águas pluviais na área de apoio do empreendimento. 
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Foto 65: Direcionamento das águas pluviais através de canaletas. 
 

 

Foto 66: Bacia de decantação localizada na área da concreteira e beneficiamento. 
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Foto 67: Detalhe da outra bacia de decantação localizada na área do beneficiamento e concreteira. 

 

 

6.17. Impacto sobre a paisagem e topografia 

 

6.17.1. Descrição 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 

natural, sendo avistado ao longe. O empilhamento do material estéril acaba por 

também alterar a topografia natural. 
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O impacto consequente é de natureza principalmente estética. Adicionalmente, a 

alteração da topografia original causada pela extração da rocha afeta as drenagens 

naturais 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. 

 

6.17.2. 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 68: Lavra em bancadas e acúmulo de água no fundo da cava 
 

 

Foto 69: Estradas em boas condições e com inclinação para direcionamento das águas pluviais. 
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Foto 70: Estrada em boas condições demonstrando a eficiência do sistema de drenagem em pleno 
período chuvoso. 

 

 

Foto 71: Estrada de acesso à frente de lavra em boas condições. 
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Foto 72: Cortina arbórea do empreendimento. 
 

 

Foto 73: Bacia de decantação em funcionamento no período chuvoso. 
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6.18. Impactos sobre a flora e fauna 

 

6.18.1. Descrição do impacto sobre a flora 

 

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

se os seguintes atributos para a vegetação na área de influência 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 área de influência 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. 

 

6.18.2. 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. 

 

6.18.3. Proposição de medidas mitigadoras dos impactos sobre a 

flora efauna 

 

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 

mecanismos de interação planta/animal, uma vez que as espécies se extinguem 
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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. 

 

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 

fauna local, pois preservará refúgios e abastecerá a região com alimentos para os 

animais silvestres. 
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Foto 74: Reserva legal do empreendimento em bom estado de conservação. Ao fundo cortina 
arbórea 

 

 

Foto 75: Vista da outra reserva legal dentro da propriedade do empreendimento. 
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Foto 76: Outra visão da reserva legal na propriedade do empreendimento. 

 

 

Foto 77: Reserva lega em bom estado de conservação. 
 

 

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 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA 

 

105 

 

Foto 78: Uma das áreas onde foi realizado o plantio de mudas espécies nativas. 
 

 

 

Foto 79: Área enriquecida com o plantio de mudas nativas. 
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Foto 80: Mudas nativas e de eucalipto desenvolvidas plantadas para o enriquecimento da área verde. 
 

 

6.19. Geração de empregos e arrecadação de tributos 

 

6.19.1. 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 

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 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA 

 

107 

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. 

 

6.19.2. 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 

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. 
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7. 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. 

 

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

influências que um empreendimento deste porte pode exercer sobre o meio 

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 ao empreendimento e 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 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 ocupada, 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. 

 

 

 

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 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA 

 

109 

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 ocupação direta da empresa. 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. 

 
Imagem 15: ADA do empreendimento em amarelo, não sendo verificada intervenção em 
30/12/1991.  
Fonte: Google Earth 
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Imagem 16: ADA do empreendimento em amarelo, onde é possível verificar as primeiras 
intervenções (manchas brancas) 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 

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. Observa-se que 

existem diversos locais para a expansão de empreendimentos imobiliários 

residenciais em Lavras que não na direção da mineração, resta o ordenamento 

desta expansão por parte do poder público. 

 

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 

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 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL – RIMA 

 

111 

lavra, concedida em julho/2010. 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 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 

nos estudos. 

 

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. 
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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, 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 

Comunicação via e-mail 

com a comunidade 

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


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!
                                                             



29/05/2020 Email – Rocca Engenharia Mineral Ltda – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?version=2020051702.05&popoutv2=1&leanbootstrap=1 2/2
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Anexo 02 

Formulário de Não 

Conformidade  

 

 

  

mailto:roccaengenharia@hotmail.com


 
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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Anexo 03 

Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

– ART’s   
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88,78

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




