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Resumo 

 

O empreendimento HG Descontaminação Eireli desenvolve as atividades de reciclagem de 

lâmpadas, localiza-se em Nova Lima, e opera desde 03/11/2005. 

Em 02/08/2012, obteve revalidação de sua Licença de Operação, conforme PA n. 

00182/1999/006/2012 e validade até 30/07/2018. 

Em 15/06/2018 protocolou o processo de renovação, sem cumprir a antecedência mínima 

de cento e vinte dias da data de expiração do prazo de validade. 

Em 10/08/2018 o empreendedor solicitou a celebração de Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, por ter protocolado o processo de renovação fora do prazo legal. Em 

05/09/2018 o TAC foi publicado e após análise da SUPRAM Sul de Minas foi considerado 

cumprido, sendo detalhado no item 1.3 deste Parecer Único. 

Trabalham no empreendimento 4 funcionários, em um turno de 8 horas. 

A empresa recebe lâmpadas fluorescentes e multi vapores queimadas e realiza sua 

reciclagem. Tem capacidade para processar 3.000 peças de lâmpadas por dia. 

As lâmpadas e tubos de descarga são introduzidos em um moinho. O material moído passa 

por peneiramento e a sucata metálica é separada. O vidro é encaminhado aos tanques de 

lixiviação, onde recebe hipoclorito de sódio e ácido clorídrico, após o banho o vidro é 

encaminhado para o leito de secagem e já descontaminado, segue para comercialização. 

A água utilizada no empreendimento é proveniente da concessionária local – COPASA. 

Localiza-se em área urbana, portanto, desobrigada de constituir Reserva Legal e de acordo 

com informações prestadas pelo empreendedor, não há qualquer intervenção em área de 

preservação permanente ou supressão de vegetação nativa a ser autorizada. 

São gerados efluentes líquidos industriais e sanitários. As águas oriundas da reciclagem das 

lâmpadas são tratadas quimicamente e após o tratamento é recirculado para tanques de 

tratamento retornando ao processo industrial. 

O efluente sanitário é lançado em rede pública do município de Nova Lima, que possui 

estação de tratamento de esgoto licenciada. 

A proposta de armazenamento temporário e destinação final dos resíduos sólidos a serem 

gerados apresentam-se ajustados às exigências normativas. 

Foi realizada a conferência do cumprimento de condicionantes e a equipe conclui pelo 

desempenho ambiental satisfatório. 

Desta forma, a Supram Sul de Minas sugere o deferimento da renovação de Licença de 

Operação para o empreendimento HG Descontaminação Eireli. 

 

Parecer Parecer Único HG Descontaminação Eireli (20488729)         SEI 1370.01.0044407/2020-10 / pg. 3



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental - Suram 
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram Sul de Minas 

 

PU n
o
. 462214/2020 

Data: 13/10/2020 
Pág. 2 de 14 

 
1. Introdução 

1.1. Contexto histórico 

 

O empreendimento, HG Descontaminação Eireli desenvolve as atividades de 

reciclagem de lâmpadas e localiza-se na Rua Projetada, n. 89, bairro Jardim 

Canadá, na zona urbana do município de Nova Lima. 

Em 19/08/2002 obteve sua primeira Licença de Operação, tendo obtido Licença 

Prévia em 08/08/2000 e Licença de Instalação em 25/09/2001. A primeira 

revalidação ocorreu em 23/06/2008, com validade até 23/06/2012. 

Em 02/08/2012, obteve revalidação de sua Licença de Operação - RevLO, na 

55ª Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Rio das Velhas, do Conselho 

Estadual de Política Ambiental – COPAM, conforme PA n. 00182/1999/006/2012 e 

validade até 30/07/2018. 

Em 15/06/2018 protocolou o processo de renovação, sem cumprir a 

antecedência mínima de cento e vinte dias da data de expiração do prazo de 

validade. 

Em 07/08/2018 foi realizada vistoria para subsidiar a análise. 

Em 09/08/2018 foi lavrado o Auto de Infração n. 129074/2018, com base no 

código 112, do Decreto 47.383/2018 (Descumprir determinação, deliberação ou DN 

do Copam ou DN conjunta Copam-CERH-MG), com suspensão de sua atividade. 

Em 10/08/2018 (protocolo R0142803/2018), por ter protocolado o processo de 

renovação fora do prazo legal, o empreendedor solicitou a celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC. 

Na papeleta de despacho n. 270/2018 (protocolo 0559177/2018), a equipe 

técnica concluiu pela viabilidade da celebração do TAC, considerando entre outras, 

que “em vistoria não foi constatado nenhuma inconformidade ambiental e que os 

controles ambientais estão instalados satisfatoriamente”. 

Em 05/09/2018 o TAC foi publicado. Após análise da SUPRAM Sul de Minas foi 

considerado cumprido, sendo detalhado no item 1.3 deste Parecer Único. 

Em 05/11/2019, por meio do Of. 1148/2019 – DREG/SUPRAM CM, protocolo 

SIAM n. 0701204/2019 foram solicitadas informações complementares - ICs, 

concedendo o prazo de 60 dias para a apresentação. 

Em 04/12/2019 (protocolo R0183380/2019) o empreendedor solicitou 

prorrogação para a entrega das ICs. 

Em 07/01/2020, através do Ofício n. 09/2020 DREG/SUPRAM 

CENTRAL/SEMAD/SISEMA, protocolo SIAM n. 001666/2020, o prazo para a 
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entrega das ICs foi estendido por mais 60 dias. Conforme comprovante de entrega o 

prazo de 60 dias começou a contar a partir de 17/01/2020, ou seja, o prazo para 

entrega seria 17/03/2020. 

Em 04/03/2020 (protocolo R0028225/2020) as ICs foram protocoladas e após 

análise pela SUPRAM SM foram consideradas satisfatórias. 

O potencial poluidor/degradador da principal atividade “Reciclagem de 

lâmpadas” – código F-05-06-1 é grande e o porte do empreendimento é médio 

(Número de peças processadas = 3.000), configurando Classe 5, de acordo com os 

parâmetros de classificação da DN Copam nº. 217/2017. 

Complementarmente a análise dos estudos ambientais, a Supram Sul de Minas 

se utilizou de meios remotos, tais como imagens de satélites e relatórios fotográficos 

para a análise do processo de licenciamento ambiental. 

O referido processo está sob análise da Supram Sul de Minas em decorrência 

de análise conjunta entre esta superintendência e Supram Alto São Francisco, para 

suporte na redução de passivo de processos administrativos, sem prejuízo a 

competência de ato decisório, conforme orientação da Assessoria Jurídica da 

Semad mediante Memorando.SEMAD/ASJUR. nº. 155/2018. 

Em virtude de se tratar de solicitação de renovação de licença, não há o que se 

discutir sobre incidência de critérios locacionais para o empreendimento, de acordo 

com a Instrução de Serviço SISEMA, nº 01/2018, que dispõe sobre os 

procedimentos para aplicação da DN COPAM nº 217 de 06/12/2017. 

O empreendimento possui Cadastro Técnico Federal – CTF, junto ao IBAMA, 

com Certificado de regularidade válido até 02/12/2020. 

Apresentou AVCB válido até 27/07/2022. 

Compõe o processo a papeleta n. 08/2020, protocolo SIAM n. 0020351/2020, 

emitida pela SUPRAM CM, informando que a Gerência de Resíduos Especiais da 

Feam vem fazendo o acompanhamento desse empreendimento, tendo elaborado o 

Relatório Técnico n. 07/2019 e sugerindo que as considerações levantadas neste 

relatório sejam levadas em consideração antes da conclusão da renovação. A 

SUPRAM SM entende que compete a GESPE/Feam a conclusão dos trabalhos por 

ela encaminhados, dentro dos objetivos propostos quando da origem do 

acompanhamento, sendo analisado pela SUPRAM SM somente a avaliação do 

desempenho apresentado no RADA. 

O Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental - RADA foi elaborado sob 

a responsabilidade da Bióloga Cristiane Martins de Almeida, CRBio 030864/04-D e 

ART n. 218/02445. 
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Após análise do RADA pela equipe multidisciplinar da Supram Sul de Minas, 

este foi considerado satisfatório para avaliar o desempenho ambiental do 

empreendimento. 

 
1.2. Caracterização do empreendimento 

 

A HG Descontaminação EIRELI está instalada em um terreno com área total de 

302 m2 e área construída de 490 m2. 

Trabalham no empreendimento 4 funcionários, em um turno de 8 horas. 

 

 
Localização da empresa 

O empreendedor recebe lâmpadas fluorescentes e multi vapores queimadas e 

realiza sua reciclagem. Tem capacidade para processar 3.000 peças de lâmpadas 

por dia e o processo produtivo ocorre da seguinte forma: 

As lâmpadas e tubos de descarga são introduzidos em um moinho através de 

um tubo inclinado em direção ao espaço de moagem, que tem cerca de um metro de 

comprimento, para prevenir que eventuais respingos de água contaminada ou 

partículas cheguem ao exterior. 

O material moído passa por peneiramento e a sucata metálica é retirada para 

posterior comercialização. O vidro é encaminhado aos tanques de lixiviação, onde 

recebe hipoclorito de sódio e ácido clorídrico, após o banho o vidro é encaminhado 

para o leito de secagem e já descontaminado, segue para comercialização. 

O efluente industrial é recirculado para tanques de tratamento e em seguida 

retorna ao processo industrial. 
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Os insumos utilizados são o Sulfeto de sódio (Na2S), Cloreto férrico (FeCl3), 

Ácido clorídrico (HCl), Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e Hipoclorito de sódio (NaCIO). 

O principal produto da empresa é o vidro. 

 
1.3. Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 

 

Em 05/09/2018 publicou-se o “Termo de compromisso de ajustamento de 

conduta – TAC”, junto à SUPRAM CM , visando a continuidade de operação das 

atividades do empreendimento HG Descontaminação Eireli, com vigência de 12 

meses contados da data de assinatura em 03/09/2018.  

Na cláusula segunda foram estabelecidas as seguintes obrigações: 

Item Medida a ser adotada Prazo 

1 
Apresentar comprovação do envio do efluente líquido 
industrial para empresa ambientalmente regularizada, 
quando se fizer necessário o descarte. 

Durante a vigência do 
TAC 

2 

Realizar o automonitoramento dos resíduos sólidos 
gerados no empreendimento encaminhando à Supram 
Central, relatórios contendo o compilado das planilhas 
mensais de controle de geração e destinação/disposição de 
todos os resíduos sólidos, conforme modelo anexo, 
contendo, no mínimo, os dados contidos no modelo abaixo, 
bem como  o nome, registro profissional e assinatura do 
técnico responsável e cópia das licenças ambientais das 
empresas para onde os resíduos foram destinados 

Semestralmente, com a 
primeira apresentação 
em 120 (cento e vinte 
dias) 

Em 06/11/2019 foi lavrado o Auto de Fiscalização n. 125107/2019, com o 

objetivo de verificar o cumprimento do TAC, tendo constatado que a primeira entrega 

da medida técnica n. 2 foi cumprida intempestivamente, o prazo era em 03/01/2019 

e o protocolo foi feito em 30/04/2019 (protocolo R 0060495/2019). Demais itens 

foram cumpridos. 

Por descumprir parcialmente o TAC foi aplicado o Auto de Infração n. 

218576/2019, embasado no código 109 do Decreto 47.383/2018. 

Em 28/06/2019 (protocolo R0092476/2019) solicitou-se a renovação do TAC. 

Em 29/11/2019 o TAC foi renovado e na cláusula segunda constaram as 

seguintes medidas ambientais: 

Item Descrição Prazo 

1 

Apresentar, semestralmente, a Declaração de movimentação 
de Resíduo – DMR, emitida via sistema MTR-MG, referente ao 
transporte e destinação final dos resíduos gerados pelo 
empreendimento durante aquele semestre, conforme prazos e 
determinações previstos pela Deliberação Normativa n. 
232/2019 
Os resíduos sólidos não contemplados como declaratórios pela 

Primeira DMR até 
28/02/2020, os 
demais seguir as 
previsões da DN 
232/2019. 

Parecer Parecer Único HG Descontaminação Eireli (20488729)         SEI 1370.01.0044407/2020-10 / pg. 7



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental - Suram 
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram Sul de Minas 

 

PU n
o
. 462214/2020 

Data: 13/10/2020 
Pág. 6 de 14 

 
DN 232/2019 deverão ser destinados para empresas 
regularizadas ambientalmente, devendo o empreendedor 
apresentar, semestralmente, relatório como o quantitativo, a 
nota fiscal e cópia da licença ambiental da empresa 
responsável pela coleta, tratamento e destinação final desses 
resíduos 

2 
Apresentar comprovação do envio do efluente líquido industrial 
para empresa ambientalmente regularizada, quando se fizer 
necessário o descarte. 

Durante a vigência 
do TAC 

3 
Atender as informações complementares solicitadas no ofício n. 
1148/2019 DREG/SUPRAM CENTRAL/SEMAD/SISEMA para 
subsidiar a análise do processo de renovação da LO pleiteada 

No prazo estipulado 
no ofício 1148/2019 

1 – cumpriu tempestivamente. Em 18/02/2020 (R0022210/2020) apresentou a 

DMR n. 12398, referente ao período de 01/07/2019 a 31/12/2019, como destinador e 

a DMR n. 12395, referente ao mesmo período, como gerador. 

2 - cumpriu tempestivamente. Em 18/02/2020 (R0022212/2020) apresentou 

“Certificado de destinação final” emitido em 09/12/2019, para 5,7 t de concentrados 

aquosos, emitido pela empresa LOCTR Tecnologia de Resíduos S/A, que possui 

Licença de Operação emitida pelo COMAM de Belo Horizonte. Esta destinação 

consta na DMR n. 12395. 

Em 06/07/2020 apresentou a DMR n. 20161, referente ao período de 

01/01/2020 a 30/06/2020, como destinador e a DMR n. 20050, referente ao mesmo 

período, como gerador. 

A SUPRAM Sul de Minas considera o TAC cumprido. 

 

2. Utilização e intervenção em recursos hídricos 

 
A água utilizada no processo industrial, lavagem de pisos e equipamentos e 

consumo humano é proveniente da concessionária local – COPASA. 

 
3. Reserva Legal e intervenção em área de preservação permanente 

 

A HG Descontaminação Eireli localiza-se em área urbana, portanto, 

desobrigada de constituir Reserva Legal nos moldes da Lei Estadual 20.922/2013. 

De acordo com informações prestadas pelo empreendedor, não há qualquer 

intervenção em área de preservação permanente ou supressão de vegetação nativa 

a ser autorizada. 

 

4. Aspectos/impactos ambientais e medidas mitigadoras 
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4.1 - Efluentes líquidos – são gerados efluentes líquidos industriais e sanitários. 

As águas oriundas da reciclagem das lâmpadas são tratadas quimicamente 

com sulfeto de sódio e ácido clorídrico em um tanque de tratamento, com o objetivo 

de precipitar sulfetos, torná-los insolúveis em água e bombeá-los para o filtro prensa. 

Em um segundo tanque (tanque de neutralização) adiciona-se cloreto férrico e 

hidróxido de cálcio para elevação do pH e coagulação do efluente, passando 

novamente pelo filtro prensa e finalizando o tratamento.  

Cumprida essas etapas obtém-se uma água de reúso (tanque de controle). 

A empresa realiza o controle do nível do poço de segurança e do tanque de 

descarte para prevenir infiltrações no solo. 

 

- Medidas mitigadoras – A purga resultante do tratamento do efluente industrial, 

com vazão média de 0,056 m3/dia e vazão máxima de 0,603 m3/dia, é acumulada 

em um tanque de descarte, com capacidade para 10,2 m3 e encaminhada por 

bateladas para tratamento em empresa regularizada. 

Encontra-se no processo nota fiscal emitida em 09/12/2019, referente a 

destinação de 4.000 kg de efluente líquido à LOCTR Tecnologia Resíduos AS. 

Está juntado ao processo um “Relatório de investigação de estanqueidade em 

compartimento subterrâneo de efluentes líquidos”, realizado em 13/03/2017, pela 

empresa Apoio Serviço de Instalação e Monitoramento Ltda, sob a responsabilidade 

técnica do Engenheiro Civil João Paulo Guerra Duarte, CREA 206133 e ART n. 

3691119. O tanque apresentou estanqueidade e tem as características seguintes: 

TQ 
Material 

armazenado 
Volume Tipo 

Ano de 
instalação 

Material 
Vazamento 
no tanque? 

Em 
operação? 

1 
Efluentes 
líquidos 

10.200 L Pleno 2000 Alvenaria Não Sim 

O efluente sanitário é lançado em rede pública, que possui estação de 

tratamento de esgoto licenciada. 

 

4.2 - Resíduos sólidos – Na tabela abaixo estão relacionados os resíduos gerados 

no empreendimento: 

Resíduo Local de geração 
Classificação 
NBR 10.004 

Torta química Processo industrial – tratamento de efluente Classe I 

Porcelana Lâmpadas multi-vapores Classe I 

Vidro 
Lâmpadas fluorescentes e multi-vapores 

Classe II A 

Papelão Classe II B 

Arames Lâmpadas multi-vapores Classe II A 
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Boquilha de alumínio Lâmpadas fluorescentes Classe II A 

Baquelite Lâmpadas multi-vapores Classe I 

EPI’s Processo industrial Classe I 

Boquilhas Lâmpadas multi-vapores Classe I 

Lona contaminada Lâmpadas fluorescentes e multi-vapores Classe I 

 
- Medidas mitigadoras – A HG Descontaminação possui depósito temporário de 

resíduos. 

O resíduo sólido desse tratamento passa por um filtro prensa e a torta química 

resultante é estocada em bombonas, até ser encaminhada a aterro industrial 

licenciado. 

Os resíduos similares ao doméstico são recolhidos pela coleta pública. 

 
4.3 – Emissões atmosféricas – pelo fato de a moagem ser feita por via úmida, não 

ocorre a geração de materiais particulados. 

 

Ressalta-se que o empreendedor, durante a vigência da renovação da Licença 

de Operação deverá buscar destinação ambientalmente alinhada Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, em que reciclar e reutilizar antecede a opção de destinar como 

rejeito, observando os avanços tecnológicos e novos empreendimentos e processos 

químicos que permitam tal ação. 

 

5. Avaliação do Desempenho Ambiental 
 
5.1. Cumprimento das Condicionantes de REVLO 

 

A RevLO da HG Descontaminação Eireli foi deferida na 55ª Reunião Ordinária 

da Unidade Regional Colegiada Rio das Velhas, do Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM em 02/08/2012, conforme PA n. 00182/1999/006/2012, com 

validade até 30/07/2018 e as seguintes condicionantes. 

Item Descrição Prazo 

1 
Realizar o programa de automonitoramento, 
definido pelo anexo II 

Durante a vigência 
da licença 

2 

Apresentar comprovação do envio de efluente 
líquido industrial para empresa ambientalmente 
regularizada, quando se fizer necessário do 
descarte 

Durante a vigência 
da licença, a cada 
batelada 
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A conferência do cumprimento de condicionantes foi efetuada pelo Núcleo de 

Controle Ambiental do Sul de Minas – NUCAM SM, que ao final da análise lavrou o 

Auto de Fiscalização n. 105551/2020, abaixo reproduzido: 

“O período analisado neste procedimento fiscalizatório corresponde ao período de 

janeiro de 2015 a 05 novembro de 2019, uma vez que após a revalidação do TAC do 

empreendimento, as novas condicionantes estabelecidas foram objeto de 

procedimento fiscalizatório pretérito, ao qual compreendeu o período de 05 de 

novembro de 2019 até a presente. Por conseguinte, passemos a avaliar as 

condicionantes impostas ao empreendimento, em seu processo primário de 

licenciamento. 

No anexo II foi estabelecido o seguinte programa de automonitoramento: 
 
1- Resíduos Sólidos 
Planilhas mensais comprovando o gerenciamento e destinação final ambientalmente 
correta dos resíduos gerados no empreendimento, com o envio semestral. 
 
Foram encontrados os seguintes protocolos referentes ao cumprimento das 
condicionantes:  
 
Condicionante n°1: 
R0063245/2017 de 03/03/2017 referente ao período de janeiro a dezembro de 2015; 
protocolo intempestivo. 
R0063261/2017 de 03/03/2017 referente ao período de janeiro a dezembro de 2016; 
protocolo intempestivo. 
R0060495/2019 de 30/04/2019 referente ao período de janeiro a dezembro de 2018; 
protocolo intempestivo.  
Foi verificado no sistema MTR que o empreendimento HG Descontaminação, 
encontra-se devidamente cadastrado e vem gerando as declarações devidas pela 
legislação vigente (Deliberação Normativa COPAM n. 232, de 27/02/2019) 
 
Condicionante n° 02: 
Foi informado no Auto de Fiscalização n° 53544/2016 que desde que fora iniciada a 
operação do empreendimento, foi realizada apenas uma destinação do efluente líquido 
industrial (7590 litros) em setembro de 2009, para incineração na empresa VH CLEAN. 
Em 04/04/2011, foi obtida autorização da SUPRAM-CM, para encaminhar nova carga 
de efluente para a empresa OXYS. Foi encontrado protocolo n° R0022212/2020 de 
18/02/2020, referente a destinação do efluente industrial para a empresa LOC TR 
Tecnologia Resíduos S/A, a quantidade de 5.700 litros de efluentes.  
Considera-se esta condicionante cumprida. 
 
Mediante o exposto, tendo-se em vista o cometimento de ato infracional por não 

cumprir, cumprir fora do prazo condicionantes estabelecidas no bojo do seu processo 

de licenciamento ambiental, mostra-se imperioso, em observância a Nota ASJUR n° 

83/2018, a aplicação de penalidades administrativas consubstanciadas no decreto 

sancionador vigente à época do efetivo cometimento da infração. Por conseguinte, a 

conduta desconforme (não cumprir condicionante e entrega intempestiva,) 01/08/2015 

a 01/03/2018 se amoldam na descrição do código 105, do Anexo I, Artigo 112 do 

Decreto Estadual 44.844/2008.  
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Ato contínuo, a conduta desconforme (não cumprir condicionante, entrega 

intempestiva), praticadas pelo empreendimento no intervalo temporal de 02/03/2018 e 

08/01/2020 se amoldam na descrição do código 106, Anexo I, Artigo 112 do Decreto 

Estadual 47.383/2018. Portanto foram lavrados os Autos de Infração 234002/2020 e 

234003/2020 em desfavor do empreendimento telado, pelo cometimento das infrações 

administrativas supramencionadas. 

Tendo em vista o descumprimento de condicionantes previsto no código 106 acima 

descrito no hiato temporal decorrido entre 02/03/2018 e 08/01/2020, em observância 

ao próprio tipo infracional supracitado, houve uma majoração 0,5% por relatório não 

entregue, entregue fora do prazo ou incompleto totalizando o montante de 4,0% 

referente a 8 relatórios entregues fora do prazo ou não entregues.” 

 
6. Controle Processual 

 

Este processo foi devidamente formalizado e contém um requerimento de 

renovação de licença de operação – LO, que será submetido para deliberação da 

Câmara de Atividades Industriais – CID. 

Registra-se que a formalização ocorreu com antecedência mínima 120 dias do 

prazo final da licença vincenda, o que garantiu ao requerente a renovação 

automática prevista no artigo 37 do Decreto nº 47.383/2018, que estabelece normas 

para licenciamento ambiental. 

No processo de renovação de uma licença de operação - LO é analisado pelo 

Órgão ambiental o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA, 

relatório esse formalizado junto com o requerimento de renovação da licença. 

Mediante a informação constante no RADA será feita a avaliação do desempenho 

ambiental dos sistemas de controle implantados, bem como das medidas 

mitigadoras estabelecidas na LO.  

Para a obtenção da LO que se pretende renovar, foi demonstrada a viabilidade 

ambiental da empresa, ou seja, a aptidão da empresa para operar sem causar 

poluição. Para tanto, foram implantadas medidas de controle para as fontes de 

poluição identificadas e estabelecidas condicionantes para serem cumpridas no 

decorrer do prazo de validade da licença. 

No momento da renovação da licença será avaliado o desempenho, ou seja, a 

eficiência das medidas de controle, durante o período de validade da licença, bem 

como o cumprimento das condicionantes. 

A despeito da autuação, a conclusão técnica é no sentido de que o sistema de 

controle ambiental da empresa apresenta desempenho.  

Condição indispensável para se obter a renovação de uma licença de operação 

é a demonstração de que sistema de controle ambiental apresentou desempenho 

Parecer Parecer Único HG Descontaminação Eireli (20488729)         SEI 1370.01.0044407/2020-10 / pg. 12



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental - Suram 
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram Sul de Minas 

 

PU n
o
. 462214/2020 

Data: 13/10/2020 
Pág. 11 de 14 

 
ambiental, ou seja, que as medidas de controle das fontes de poluição estão 

funcionando satisfatoriamente.  

Considerando que há manifestação técnica de que o sistema de controle 

ambiental da empresa demonstrou desempenho ambiental, e que este é o requisito 

para a obtenção da renovação da licença de operação. 

Considerando que a taxa de indenização dos custos de análise do processo foi 

recolhida.  

Opina-se pelo deferimento do requerimento do pedido de renovação da 

Licença. 

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 37 do Decreto Estadual nº 

47.383/2018, na renovação das licenças que autorizem a operação do 

empreendimento ou da atividade, a licença subsequente terá seu prazo de validade 

reduzido em dois anos a cada infração administrativa de natureza grave ou 

gravíssima cometida pelo empreendimento no curso do prazo da licença anterior, 

desde que a respectiva penalidade tenha se tornado definitiva. 

Em consulta aos sistemas de cadastros de auto de infração do SISEMA, foi 

encontrado o processo de AI 129074/18 neste sentido, razão pela qual sugere-se o 

deferimento deste pedido com validade da licença por 08 (oito) anos. 

Por fim, O empreendimento enquadra-se como sendo de porte grande e 

potencial poluidor médio, o que conforme Decreto Estadual nº. 46.953 de 23 de 

fevereiro de 2016, compete as Câmaras Técnicas, neste caso à CID, sua 

deliberação: 

“Art. 14. A CIM, a CID, a CAP, a CIF e a CIE têm as seguintes 

competências: 

I – ... 

... 

IV – decidir sobre processo de licenciamento ambiental, considerando a 

natureza da atividade ou empreendimento de sua área de competência: 

a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

b) de grande porte e médio potencial poluidor; 

c) de grande porte e grande potencial poluidor” 

DE ACORDO COM PREVISÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 44.844/2008, EM SEU ANEXO I, 
CÓDIGO 124, CONFIGURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVÍSSIMA DEIXAR DE 
COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM DANOS AMBIENTAIS ÀS AUTORIDADES 
AMBIENTAIS COMPETENTES. NO CASO DE ACIDENTE ENTRE EM CONTATO COM O (NEA 
SISEMA) (31) 9822 3947 e (31) 9825-3947. 

  

 

7. Conclusão 
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A equipe da Supram Sul de Minas sugere o deferimento desta Licença 

Ambiental na fase de Renovação de Licença Ambiental (RenLO), ao 

empreendimento HG Descontaminação Eireli, para atividade de “F-05-06-1 - 

Reciclagem de lâmpadas”, no município de Nova Lima, pelo prazo de 8 anos, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes estabelecidas no Anexo I deste 

parecer, bem como da legislação ambiental pertinente. 

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas 

descritas neste Parecer Único, através das condicionantes listadas em Anexo, 

devem ser apreciadas pelo COPAM por meio de sua Câmara Técnica Especializada. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao 

cumprimento das condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), 

bem como qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia 

comunicação a Supram Central Metropolitana, tornam o empreendimento em 

questão passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente.  

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui a 

obtenção, pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

A análise dos estudos ambientais pela Supram SM, não exime o empreendedor 

de sua responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como da comprovação 

quanto à eficiência das medidas de mitigação adotadas. 

8. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para RenLO de HG Descontaminação Eireli; 

Anexo II. Programa de Automonitoramento de HG Descontaminação Eireli 
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ANEXO I 

Condicionante para a RenLO de HG Descontaminação Eireli 

 

Item Descrição da Condicionante Prazo [1] 

01 

Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 

definido no ANEXO II, demonstrando o atendimento aos 

padrões definidos nas normas vigentes. 

Durante a vigência 

da Licença 

Ambiental 

[1]
 Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na 

Imprensa Oficial do Estado. 

 

IMPORTANTE 

 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento 

poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-CM, face ao 

desempenho apresentado; 

 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição 

original do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser 

previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental. 
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ANEXO II 

Programa de Automonitoramento de HG Descontaminação Eireli 

1. Resíduos Sólidos 

Monitoramento Prazo 

Apresentar, semestralmente, a Declaração de 

Movimentação de Resíduos – DMR, emitida via Sistema 

MTR-MG, referente às operações realizadas com resíduos 

sólidos e rejeitos gerados pelo empreendimento durante 

aquele semestre. 

Conforme Art. 16 da 

Deliberação Normativa 

Copam nº. 232/2019. 
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