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PARECER ÚNICO N. 0244411/2020 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 00067/1993/015/2015 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Revalidação da Licença de Operação VALIDADE DA LICENÇA: 10 anos 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

(LO) – Fiação e tecelagem plana e tubular com fibras 
naturais e sintéticas, com acabamento 

00067/1993/014/2009 Licença concedida 

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 20505/2014 (renov.) Outorga Deferida 

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 00037/2018 
Análise Tec. Concluída - 
Deferimento 

EMPREENDEDOR: 
INCOMFRAL IND. COM. DE FRALDAS 
LTDA. 

CNPJ: 17.245.051/0001-86 

EMPREENDIMENTO: 
INCOMFRAL IND. COM. DE FRALDAS 
LTDA. 

CNPJ: 17.245.051/0001-86 

MUNICÍPIO: Itaúna ZONA: Urbana  

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): SAD 69 LAT/Y  20° 3' 50.20"S LONG/X 44° 33' 01.16"O 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Pará 

UPGRH:  SF2 - Bacia do Rio Pará SUB-BACIA: Rio São João 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/17): CLASSE 

C-08-07-9 Fiação e/ou tecelagem, exceto tricô e croché 3 

C-08-09-1 Acabamento de fios e/ou tecidos planos ou tubulares 5 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

  

Lucas de Oliveira Vieira Vilaça - Responsável Técnico pelo RADA ART nº 14201500000002440625 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 39888/2019  DATA: 30/10/2019 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Wagner Marçal de Araújo – Gestor Ambiental  1.395.774-1  

Lucas Gonçalves de Oliveira – Gestor Ambiental 1.380.606-2  

Márcio Muniz dos Santos – Gestor Ambiental  1.396.203-0  

De acordo: José Augusto Dutra Bueno – Diretor Regional de Controle 
Processual 

1.365.118-7 
 

De acordo: Viviane Nogueira Conrado Quites – Diretora Regional de 
Regularização Ambiental 

1.287.842-7 
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1. RESUMO 
 

O empreendimento Incomfral – Indústria e Comércio de Fraldas Ltda atua no ramo de Fiação e/ou 
tecelagem, exceto tricô e croché; Acabamento de fios e/ou tecidos planos ou tubulares, exercendo 
suas atividades no município Itaúna - MG. Em 19/05/2015, foi formalizado, na Supram Alto São 
Francisco o processo administrativo de licenciamento ambiental de nº 00067/1993/015/2015, na 
modalidade de licença ambiental convencional – Renovação de licença de operação. 

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendimento tem capacidade instalada de produção 
de 8,4 tonelada/dia. Tal parâmetro caracteriza o empreendimento como sendo de médio porte. 
Considerando o potencial poluidor/degradador da atividade estabelecido na DN COPAM 217/2017 
como sendo grande, temos a classificação do empreendimento como classe 5. 

O empreendimento terá como atividade principal a fraldas de tecidos, cueiros e cobertores, jogos de 
lençóis, edredons, toalha de banho e jogos de cama, todos para bebê. Matéria prima principal é o 
algodão em pluma.  

Em 30/10/2019, houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a análise da solicitação 
de licenciamento ambiental, na qual foi constatada que o empreendimento estava em plena operação 
amparado por revalidação automática. 

A água utilizada pelo empreendimento é destinada ao consumo humano (sanitários, refeitório e 
higienização das instalações) e consumo industrial. 

Não há qualquer intervenção ambiental a ser autorizada na área da empresa. O empreendimento 
está localizado em zona urbana no município de Itaúna/MG, que o dispensa de proceder a 
demarcação de Reserva Legal.  

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são objeto de adequado tratamento através de 
uma Estação de Tratamento de Esgoto. Após este tratamento o efluente líquido é lançado no 
Córrego do Fundão. 

Efluente atmosférico é gerado através de uma caldeira a lenha. O impacto é mitigado pelo sistema 
de lavador de gases. 

Os resíduos sólidos gerados no empreendimento estão sendo armazenados em locais adequados e 
a destinação final para empresas devidamente regularizadas ambientalmente. 

Desta forma, a Supram Alto São Francisco sugere o deferimento do pedido de renovação de licença 
de operação empreendimento Incomfral – Indústria e Comércio de Fraldas Ltda. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Este parecer tem por objetivo subsidiar a Câmara Técnica Especializada de Atividades Industriais - 

CID do COPAM, no julgamento do requerimento de Renovação da Licença de Operação Nº 

012/2009, Processo Administrativo COPAM Nº 00067/1993/015/2015, do empreendimento 
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INCOMFRAL IND. COM. DE FRALDAS LTDA cuja atividade principal refere-se à operação de toda a 

unidade, no município de Itaúna/MG. 

 

O processo em análise foi formalizado em 19/05/2015. A empresa está em funcionamento desde 

05/03/1982. A Licença de Operação anterior foi concedida em 17/09/2009, sendo emitido o 

Certificado de REV-LO nº 012/2009. No processo de licença de operação foi considerada as 

seguintes atividades: 

● C-08-07-9 – Fiação e/ou tecelagem, exceto tricô e croché (alterado DN 217/2017); 

● C-08-09-1 – Acabamento de fios e/ou tecidos planos ou tubulares (alterado DN 217/2017). 

 

O empreendimento, através do protocolo R 0154432/2018, de 31/08/2018, optou pelo 

reenquadramento do processo de renovação de licença na modalidade da Deliberação Normativa 

217/2017. Ressalva-se que o empreendimento enquadra em renovação automática. 

 

A equipe técnica da SUPRAM-ASF vistoriou o empreendimento em 30/10/2019, conforme auto de 
fiscalização n. 39888/2019, quando foi constatado que o mesmo estava operando.  
 
No ato da vistoria foi constatado que o empreendimento operava conforme parâmetros 
regularizados na Licença de Operação. 
  
O Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA) foi elaborado pelo Engenheiro Civil 

Lucas de Oliveira Vieira Vilaça, ART nº 14201500000002440625, tendo sido devidamente 

apresentada a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). As informações 

complementares e os esclarecimentos e/ou constatações feitos durante a vistoria foram suficientes 

para subsidiar a análise do processo em tela. 

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos presente nos autos foi elaborado pelo Técnico 

Químico Thiago Luís Resende Amorim, ART nº 16843, sendo considerado satisfatório durante a 

análise técnica. Ressalta-se que o referido plano foi protocolado na Prefeitura Municipal de Itaúna e 

não se constatou manifestação até a presente data. 

 

Encontra-se no processo o comprovante de registro no Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA 
válido até 06/08/2020, Cadastro Técnico Federal – CTF/AIDA dos profissionais que participaram dos 
estudos apresentados e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
O empreendimento encontra-se instalado em zona urbana, na Rua Pedro de Queiroz, nº 2836, no 
município de Itaúna/MG. O empreendimento dedica-se a atividade de fiação e tecelagem com 
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acabamentos com capacidade instalada de 8,4 toneladas/dia, ou seja, parâmetro autorizado no 
processo de Licença de Operação. A empresa tem uma área total de 31.188,05 m² e de área 
construída de 21.867,69 m2 
 

Conforme informado em vistoria, o empreendimento possui um quadro atual de em média 506 
funcionários, que trabalham em três turnos de oito horas cada e 7 dias por semana. Obteve a sua 
primeira licença em 2001 com as condicionantes sugeridas pela Câmara de Atividades Industriais da 
FEAM.  

 

A produção industrial pode ser dividida em duas partes, a primeira é a produção do fio e a tecelagem, 
e a segunda é o acabamento do tecido.  
 
1º: Processo inicial recebimento de matéria prima.  
As matérias primas são fornecidas por diversos fornecedores os quais estão listados. O algodão é 
adquirido mensalmente numa média de 242.000 kg. O tipo de algodão que chega na fábrica já vem 
pré-beneficiado com a retirada dos “caroços” que são as sementes do algodão, e, portanto, 
denominado algodão descaroçado.  
 
   

Figura 01: Matéria Prima (almoxarifado). 
 
 
2º: Processo Produtivo Fiação e tecelagem:  
Os fardos são transportados a um galpão geminado, denominado setor de linha de abertura. Na linha 
de abertura são realizados o desmonte dos fardos que serão consumidos pelas máquinas de 
aberturas e limpeza do algodão (abridor escalonado). Em salas separadas estão instaladas as 
cardas que tem como função transformar o algodão em fita  
 
Em seguida o algodão passa por passadores que possui a função de unir várias fitas de carda, 
imprimir uma estiragem nas mesmas e regularizar o peso por comprimento de fita (densidade linear). 
Após as fitas de carda são transformados em fio bobinado quando passam pelo autocoro. Esses fios 
vão para a urdineira onde são agrupados para posterior engomagem. 
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A partir deste ponto os fios estão preparados para entrarem na fase de confecção propriamente dita 
do tecido é feito nos teares. Os teares são máquinas que confeccionam os tecidos.  
Após sair dos teares, o tecido, devidamente revisado, dará início a fase de acabamento. 
 

  

 Figura 02: Maquinários (Fiação e Tecelagem). 

 
 
3º: Processo Produtivo – Acabamento:  
O processo de acabamento inicia-se onde o tecido é alvejado e/ou pintado, ou seja, são realizados 
nos turbos no qual os teares entram cru e saem alvejados.  Ocorre o tingimento e alvejamento do 
tecido que é feito nos próprios turbos com adição de água vapor, produtos químicos e corantes para 
obtenção de tecidos de diversas cores. 
Depois de tingidos passam pelo processo de secagem e estamparia. Dependendo do tipo de tecido 
que se quer produzir são usados outros equipamentos como: flanedeira, máquina de estamparia, 
calandra, tumbler etc.  
Depois os tecidos são enviados para o setor de confecção onde as peças são cortadas e montadas. 
Os pacotes são dispostos em almoxarifado onde aguarda expedição. 
 
Os produtos fabricados estão listados na tabela abaixo, bem como sua produção mensal. Os 
produtos para bebês são os principais e o restante é secundário. 
 
 
Tipos Produtos  Produção Mensal Máxima 
Fralda de tecido-principal 91.600 
Cueiros e cobertores para bebê 21.000 
Jogos de lençóis para berço, edredons e kits 21.000 
Toalha de banho, rosto, pano de copa 50.000 
Jogos de Cama - Solteiro 20.000 
Fios de algodão e tecidos a metro - secundário 30.000 
Figura 03: Tabela dos Produtos fabricados no processo produtivo 
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Figura 03: Maquinários (Acabamento). 
 
 
4º Processo Terciário expedição e acabamento. 
Os produtos após fabricação são encaminhados para expedição onde são estocados e 
encaminhados para carregamento de veículos para a devida destinação ao cliente. 

 
 

 
Figura 04: Fluxograma do processo produtivo “part I”. 
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Figura 05: Fluxograma do processo produtivo “part II”. 
 

 

As matérias-primas e os insumos utilizados no processo produtivo da empresa ficam armazenados 
em galpão(estoque). Foram relacionados no processo, juntamente com a especificação dos 
fornecedores e consumo mensal. 

 

 

4. UTILIZAÇÃO E INTERVENÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 
 

O volume requerido de água é utilizado para atender a demanda geral da empresa, abrangendo 
tanto o processo produtivo, quanto o consumo humano. Em relação a captação superficial, as águas 
são direcionadas a um tanque localizado em um ponto estratégico e distribuído por gravidade aos 
setores produtivos. A tabela abaixo identifica as fontes de água no empreendimento: 
 
 

Fonte: Processo Vazão Tempo 
de 

captação 

Volume máximo 
(m3/mês) 

Poço tubular 00037/2018 23,15 m3/h 14:22 h/d 10310,00 

Córrego Silvestre 20505/2014 0,0052 m³/s 24:00 h/d 13927,68 

 

Conforme consta no RADA, a finalidade de consumo está distribuída da seguinte forma: 
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Figura 07: Finalidade do consumo de água. 
 

Além destas formas de outorga consultiva, o empreendimento faz uso de água fornecida pela 
concessionária local, para fins de consumo humano. 

A demanda hídrica do empreendimento supre toda necessidade a empresa. 

Ressalta-se que os pontos de captação possuem instalados horímetros e hidrômetros/medidores de 
vazão e os processos de outorgas mencionados estão com análise técnica concluída para o 
deferimento. 
 
 
 

5. AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL (AIA) 
 
 No empreendimento em questão, não será necessária à supressão de vegetação, dispensando, 
desta forma, a supracitada Autorização. 
 
 

6. RESERVA LEGAL 
 
O empreendimento está localizado em zoneamento urbana no município de Itaúna/MG, que o 
dispensa de proceder demarcação de Reserva Legal.  
 

7. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 
 

Efluentes atmosféricos: O empreendimento possui uma caldeira à lenha em uso, sendo seu 
consumo máximo de 1,1 m³/hora. Foram apresentados o certificado do IEF de consumidor de lenha e 
também o certificado do fornecedor de lenha. 
 
Medidas mitigadoras: Segundo apresentado todas as caldeiras presentes na indústria possuem 
sistema de controle de emissões atmosféricas constituído por lavador de gases.  
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Foram apresentados em atendimento a condicionante nº 03, os relatórios de monitoramento de 
emissões de material particulado oriundos das chaminés das caldeiras. Nas medições de material 
particulado o lançamento de efluentes atmosféricos encontra-se dentro do limite permitido na 
Deliberação Normativa COPAM n° 11/86. Ressalta-se que será objeto de condicionante deste 
parecer o automonitoramento anual das emissões atmosféricas as caldeiras à lenha. 
 

Efluentes líquidos: Os efluentes líquidos gerados no empreendimento correspondem àqueles 
decorrentes do processo industrial e sanitários gerados pelos funcionários alocados. Os efluentes 
líquidos gerados no processo industrial estão relacionados com a preparação dos fios e tecidos 
(processos de engomagem, tingimento e acabamento final) e a fração aquosa das caixas 
separadoras de água e óleo (CSAO). São gerados ainda esgotos sanitários provenientes dos 
vestiários utilizados pelos funcionários. Todos efluentes gerados no empreendimento são tratados na 
ETE antes do lançamento em curso d’água. 
Os efluentes líquidos industriais e sanitários possuem como principal característica a alta demanda 
química de oxigênio (DQO), em decorrência da matéria química presente nos despejos industriais. 
 

Medidas mitigadoras: A empresa possui uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) que se 
encontra em operação. A ETE é constituída por um sistema de tratamento biológico, modalidade 
lodos ativados, constituído por:  
 

● Tanque de correção de pH;  

● Tanque de equalização; 

● Tanques aerados por ar difuso; 

● Decantador secundário;  

● Centrífuga.  
 
Para evitar qualquer tipo de reclamação com a vizinhança a empresa adotou um sistema de 
borrifamento de líquido com cheiro em todos os tanques. 
Após o tratamento, o efluente é direcionado e lançado no Córrego do Fundão.  

Estudo de Autodepuração: com objetivo de avaliar a capacidade do corpo d’água denominado 
Córrego do Fundão de assimilar/autodepurar o lançamento do efluente líquido gerado e tratado pelo 
empreendimento, foi solicitado apresentação do estudo de autodepuração a fim de identificar o nível, 
o processo e a eficiência de tratamento do efluente líquido industrial. 
De acordo com o estudo apresentado, no qual centralizou na etapa de modelagem da qualidade da 
água do Córrego do Fundão, identificou-se que esse recurso hídrico possui capacidade para 
assimilar e autodepurar o lançamento do efluente líquido tratado. Foi verificado que o perfil da 
concentração de oxigênio dissolvido no curso d'água apresenta capacidade satisfatória para 
reestruturar sua concentração posteriormente ao lançamento do efluente tratado. Mesmo após 
diminuição da concentração de oxigênio dissolvido depois do ponto da mistura, constatou-se que os 
valores de oxigênio na seção fluvial estão em conformidade com o valor mínimo permitido.  
Para tanto, é condicionado neste parecer o automonitoramento a montante e jusante do ponto de 
lançamento. 
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Resíduos sólidos: os resíduos sólidos gerados pela empresa são de origem doméstica e industrial. 
Os de origem doméstica são provenientes da varrição das instalações operacionais, administrativas 
e papel de higienização humana. Os de origem industrial são: resíduos de fibras têxteis, papel, 
plástico, sucatas metálicas, carvão / resíduos das caldeiras, lodo da ETE, óleo e resíduos 
contaminados. 
 
No ato da vistoria foi constatado que o local de armazenamento temporário de resíduos sólidos do 
empreendimento estava inadequado, onde os mesmos não estavam separados e segregados. Além 
disso, os resíduos estavam sendo disposto, in natura, no solo e em área aberta. 
 

Medidas mitigadoras: Foi solicitado através de informação complementar adequação do local de 
armazenamento dos resíduos sólidos obedecendo aos requisitos estabelecido nas normas da ABNT 
NBR 10.004, e obedecendo aos requisitos das NBR’s 11.174 e 12.235 de segregação, identificação 
e acondicionamento adequado. A solicitação foi devidamente atendida no qual a empresa passa a 
possuir um sistema de armazenamento temporário de resíduos sólidos classe I e II com a devida 
separação e segregação destes, em áreas distintas, de acordo com sua classificação. O grande 
volume de sucata metálicas que estavam presentes no local foram devidamente destinadas para 
terceiros, conforme comprovado através de notas fiscais. A empresa apresentou as planilhas de 
automonitoramento dos mesmos durante a vigência do processo de licenciamento anterior, onde 
consta a comprovação de destinação final, ou seja, encaminhados para empresas devidamente 
licenciadas.  
No Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS apresentado, foi indicado a taxa de 
geração mensal de cada resíduo, forma de disposição e para quais empresas são e serão 
destinados. Todas as empresas estão aptas a receber os resíduos e estão devidamente 
regularizadas ambientalmente. 
Ressaltamos que nenhum resíduo deverá ser encaminhado para empresas não regularizadas 
ambientalmente. 
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     Figura 08: Antes e depois do local de armazenamento de resíduos sólidos 
 

Ruídos: Ocorre a geração de ruídos em alguns setores do empreendimento, principalmente aqueles 
relacionados às atividades inerentes ao processo. 
   

Medidas mitigadoras: Para mitigar os impactos causados o empreendedor realizou o 
enclausuramento dos equipamentos nos setores de produção. A empresa apresentou laudo de 
medição de pressão sonora em seis pontos de amostragem nos limites da fábrica realizada no 
decorrer da vigência da licença de operação. Observou-se que as medições realizadas não 
ultrapassaram os limites definidos em legislação, tanto no período diurno quanto no noturno. Está 
sendo condicionado a monitoramento de ruídos neste parecer.  

 

8. COMPENSAÇÕES 

Tendo em vista que parte do empreendimento está localizado em Área de Preservação Permanente-
APP, referente ao curso d’ água denominado Córrego do Fundão. E que as ocupações caracterizam-
se por pátios, edificações e galpões que integram o processo produtivo da Incomfral. 

Considerando que no processo administrativo anterior de nº 00067/1993/014/2009, especificamente 
no Parecer Único Supram-ASF (Siam n. 412519/2009), foi abordada no item “Intervenção parecer 
único de licenciamento ambiental”, a localização do empreendimento na referida área, bem como 
também autorizado a sua permanência, concomitantemente exigido através da condicionante n. 7 a 
apresentação de compensação ambiental. 

Considerando que durante a vigência da licença ambiental, tendo como objetivo o cumprimento da 
referida condicionante, foram apresentados: Contrato de parceria firmado entre o SAAE de Itaúna e a 
Incomfral Ltda., referente ao projeto de recuperação de nascentes do Rio São João, notas fiscais de 
doação de material para construção de cercas e Relatório do Projeto São João. 

Considerando que a documentação apresentada gerou dúvidas quanto a efetividades das medidas 
propostas para recuperação de Área de Preservação Permanente-APP, conforme preconiza o art. 5º 
da Resolução CONAMA nº 369/06, já que não contemplava o quantitativo intervindo pelo 
empreendimento, definição e quantificação da área a ser recuperada. E que não foi possível 
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estabelecer dessa forma se a área intervinda foi compensada em quantidade equivalente e se o 
isolamento proposto configurou realmente recuperação dessas Áreas de Preservação Permanente-
APP, nos termos da referida norma. 

Foi solicitado através do Ofício SUPRAM-ASF/DRRA nº 406/2020, a apresentação de documentação 
e estudos que comprovassem o cumprimento da compensação, ou a apresentação de nova 
proposta, nos termos da Instrução de Serviço SEMAD Nº 04/2016. 

Em 21/10/2020, por meio do protocolo R0128648/2020 foi apresentada nova proposta de 
compensação e caracterização da área intervinda. De acordo com as Plantas topográficas 
apresentadas, a área ocupada pelo empreendimento em APP, perfaz o quantitativo de 0,4817 
hectares. Conforme pode ser verificado na imagem abaixo: 

 

Figura 09: Porção do empreendimento localizada em Área de Preservação 
Permanente-APP (polígono azul). Fonte: Google Earth/Arquivo 
disponibilizado pela consultoria Ambiental. 

A proposta de compensação consiste na recuperação de 0,4943 hectares de Área de Preservação 
Permanente-APP, no imóvel de matrícula nº 21.702, livro nº 2-CX, denominado Sítio São José de 
propriedade da empresa Sonora Agropecuária Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 25.735.150/0001-74, 
conforme Certidão de Registro de imóvel em anexo. Consta ainda nos autos, cópia dos documentos 
pessoais das pessoas físicas que integram o contrato social da empresa, bem como também carta 
de anuência assinada pelo seu sócio administrador. 

A proposta contempla a execução de Projeto Técnico de Reconstituição da Flora-PTRF visando a 
recomposição florestal de 3 polígonos na APP do curso d’água denominado Córrego Duas Pontes, 
sendo este afluente do curso d ‘água em que ocorrera a intervenção (Córrego do Fundão). 
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Figura 10 Área proposta de compensação (polígono vermelho), localizada 
no imóvel denominado Sítio São José, município de Itaúna-MG. Fonte: 
Google Earth/Arquivo disponibilizado pela consultoria Ambiental. 

De acordo com memorial fotográfico da área proposta, apensado ao processo, trata-se de porções 
de APP que se apresentam predominantemente antropizadas por pastagens com presença de 
alguns indivíduos arbóreos nativos localizados de forma isolada. 

O referido estudo propõe, dentre outras medidas: cercamento, combate a formigas, preparo do solo 
por meio de coroamento e capina, visando o controle de espécies com potencial de competir com as 
mudas, abertura de covas com dimensões de 40 x 40 x 40 cm (trinta centímetros de cumprimento, 
largura e profundidade) e adubação química com formulação de N-P-K. 

O estudo prevê ainda que plantio seja realizado de forma alternada entre linhas, onde cada linha 
será composta de 2 (duas) espécies pioneiras, alternando com 1(uma) espécie não pioneira. O 
espaçamento entre as mudas será de 3 metros, dessa forma será utilizado um total 550 mudas. 

O PTRF possui cronograma de execução a ser iniciado em período chuvoso, com proposta de 
plantio total na próxima estação chuvosa. Será condicionado neste Parecer Único a apresentação de 
relatórios técnico-fotográficos anuais da área a ser recuperada, acompanhado de ART. 

O profissional responsável pela elaboração do Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF foi 
o Engenheiro Florestal Bruno Bof Campos, Registro CREA nº 12387, conforme ART nº 
14202000000006334591. 

Figurará também como condicionante deste parecer, a apresentação de cópia do termo de 
compromisso de Compensação Ambiental com fins de Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente – APP assinado e devidamente registrado em cartório de títulos e documentos. 
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9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 
 

8.1. Cumprimento das Condicionantes do último processo de REV-LO 
 
 

1. Análise quantitativa e resumida do cumprimento das condicionantes do Certificado de 

Licença LOC Nº 012/2009. 

  

Condicionantes 
cumpridas 

totalmente e 
tempestivamente  

Condicionantes 
cumpridas 

parcialmente  

Condicionantes 
cumpridas 

intempestivamente 

1, 4 e 6 03 2 e 7 

Condicionante nº 05 - descumprida 
 

  

8.2. Análise do cumprimento das condicionantes do Certificado da Licença de Renovação de 
Operação referente ao PA N: 00067/1993/014/2009. 
 

A tabela abaixo foi elaborada com base na análise dos documentos cadastrados no SIAM, no 

processo, e informações complementares apresentadas pela empresa.  

Cond.nº Descrição Situação Observação 
 

01 
 

Informar a SUPRAM-ASF quanto à instalação de novos 
equipamentos não contemplados no presente 
licenciamento, anteriormente à instalação dos mesmos. 
PRAZO: A partir da notificação do empreendedor quanto à 
concessão da revalidação de licença de operação 

Cumprida  

02 Instalar horímetro e hidrômetro na bomba de captação no 
Rio Pará e realizar leituras semanais nos equipamentos 
instalados armazenando-as na forma de planilha, que 
deverão ser apresentadas à SUPRAM-ASF quando da 
renovação da outorga ou sempre que solicitado. PRAZO: 
90 dias a partir da notificação da empresa quando da 
concessão da revalidação de licença de operação 

Cumprida 
fora do 
prazo fixado 

 

03 Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 
especificado no ANEXO II deste Parecer Único. PRAZO: O 
primeiro relatório deverá ser apresentado seis meses após 
a revalidação da LO (semestral) 

Cumprida 
parcialmente 

Faltaram 01 análise na entrada e 
saída da ETE no ano de 2010; 
análise montante e jusante do 
ponto de lançamento da ETE 
faltaram 01 nos anos de 2011 e 
2012, 02 no ano de 2013, 03 no ano 
de 2015, 01 no ano de 2016. 
Efluentes Atmosférico faltou análise 
do ano de 2011; Relatório de 
Resíduos Sólidos faltaram 01 em 
2010 e 2012; Analise de Ruídos 
faltou 01 em 2010 

04 Manter atualizado o alvará de funcionamento e 
localização do empreendimento. PRAZO: Durante a 

Cumprida  
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concessão da revalidação de licença de operação 
05 Proceder a renovação e apresentar a certidão emitida pelo 

Instituto Estadual de Florestas – IEF, referente ao 
consumo de produtos de origem da flora durante a 
licença. PRAZO: Durante a concessão da revalidação de 
licença de operação 

Descumprida  

06 
 

Proceder ao preenchimento do FCEI para a renovação de 
outorga (Portaria nº 21458/2009), 90 dias antes de seu 
vencimento, considerando que a validade da outorga 
expirará anteriormente a validade sugerida para a 
presente LO. PRAZO: Durante a concessão da revalidação 
de licença de operação 

Cumprida  

07 Apresentar proposta de medida compensatória em 
virtude da anuência de permanência de parte do 
empreendimento em área de preservação permanente.  
PRAZO: 60 dias a partir da notificação da empresa quanto 
a concessão da revalidação de licença de operação 

Cumprida 
fora do 
prazo fixado 

 

 
Ressaltamos que todos os protocolos que comprovam o cumprimento das condicionantes 
encontram-se no processo de Licença de Operação Corretiva PA nº 00067/1993/014/2009. 

 
Face ao exposto, a equipe interdisciplinar sugere o deferimento do pedido de Revalidação do 

Certificado de REV-LO Nº 012/2009, uma vez que o desempenho ambiental do empreendimento, 

durante todo o período de validade da última Licença, foi considerado satisfatório pela análise 

acima do cumprimento das condicionantes.  

Ademais, o empreendimento foi autuado por não cumprir integralmente e tempestivamente todas as 
condicionantes da Licença anterior (Auto de Infração Nº 11819/2020). 
 
 
 

10. CONTROLE PROCESSUAL  
 

Conforme prenunciado, a empresa INCOMFRAL - Indústria e Comércio de Fraldas Ltda., pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n. 17.245.051/0001-86, busca revalidar (renovar) a 
sua Licença de Operação ambiental. 

Inicialmente, é de bom alvitre mencionar que, embora processo em questão tenha sido formalizado 
sob a vigência da Deliberação Normativa do Copam – DN n. 74/20041 , o mesmo foi reorientado para 
adequar-se a novel DN n. 217/2017 (que revogou àquela), conforme manifestado pela empresa 
mediante o protocolo R0056361/2018. Com efeito, foi apresentado nos autos um novo FCEI 
eletrônico sob n. R346246/2015 (f. 130-139) e, por conseguinte, gerado um novo FOBI sob n. 
0339097/2015 A, de f. 145. Desta maneira, com a entrega dos documentos relacionados no 

                                                 
1 Recibo de Entrega de Documentos n. 0474513/2015, de 19/05/2015, f. 06 dos autos. 
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derradeiro FOBI, foi emitido o Recibo sob n. 0822513, de 05/12/2018, acostado à f. 157. Em razão 
disso, esse processo administrativo passou a ser um Licenciamento Ambiental Concomitante – 
LAC02, com natureza de Renovação de Licença de Operação – RevLO2. 

Pois bem, no ano de 2009, a empresa obteve a licença ambiental sob certificado Rev-LO n. 012/2009 
(doc. Siam n. 0703823/2009), vinculado ao processo administrativo n. 00067/1993/014/2009. O 
pedido de RevLO foi deferido após a deliberação na 57ª Reunião Ordinária da Unidade Regional 
Colegiada do Alto São Francisco – URC/ASF, do Copam, realizada no dia 17/09/2009. Assim, a 
RevLO fora concedida com o prazo de validade de 06 anos, contados a partir da publicação da 
decisão do Copam na Imprensa Oficial (19/09/2009, conforme o doc. Siam n. 703759/2009), ou seja, 
com vencimento inicial no dia 19/09/2015.  

Neste contexto, pela data de entrada dos documentos para formalização do processo de 
licenciamento na Supram-ASF – doc. Siam n. 0474513/2015, de 19/05/2015 (f. 06) –, se constata 
que foi observado o interstício mínimo de 120 dias antes do vencimento da Rev-LO n. 012/2009. 
Desta feita, a empresa foi beneficiada pela prorrogação automática dos efeitos da daquela licença, o 
que garante a operação da atividade industrial até a conclusão deste novo processo de RevLO, nos 
termos do art. 14º, § 4º, da Lei Complementar n. 140/2011. 

À época da concessão da Rev-LO n. 012/2009 foram regularizadas as atividades de fabricação e 
tecelagem plana e tubular com fibras naturais e sintéticas, com acabamento; facção e confecção de 
roupas, peças de vestuário e artefatos diversos de tecidos com lavagem, tingimento e outros 
acabamentos. Essas atividades eram enquadradas, respectivamente, nos códigos C-08-08-7 e C-09-
01-6, na DN Copam n. 74/2004 – vigente naquela ocasião.  

Todavia, como sobredito, o processo foi readequado para a DN n. 217/2017 e, com isso, os antigos 
códigos da DN 74/2004 foram substituídos pelos códigos da DN em vigor e que, atualmente, 
referem-se às atividades desenvolvidas pela empresa3:  

● C-08-07-9 - fiação e/ou tecelagem, exceto tricô e crochê, com capacidade 
instalada de 8.4 t./dia e; 
● C-08-09-1 - acabamento de fios e/ou tecidos planos ou tubulares, com 
capacidade instalada de 8.4 t./dia.  

Cabe ressaltar, ainda, que não foram realizadas ampliações da atividade ou do empreendimento 
durante a vigência da Rev-LO n. 012/2009, consoante avaliado pela Equipe Técnica em vistoria. Por 
consequência, constata-se que o empreendimento licenciando permanece como de porte grande (G) 
e potencial poluidor/degradador médio (M). Logo, diante dessa conjugação de porte e potencial e, 

                                                 
2 Publicação no Diário do Executivo, Minas Gerais - Caderno 01, p. 08, de 07/12/2018 (doc. Siam n. 08226696/2018), à f. 

161 dos autos. 
3 Papeleta de Despacho n. 478/2018 - doc. Siam n. 0692757/2018, à f. 144 dos autos. 
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apesar da reorientação do processo para a DN n. 217/2017, verifica-se que o empreendimento 
continua na classe 05. 

Assim, embora a análise do processo seja atribuída a Supram-ASF, cabe a Câmara Técnica de 
Atividades Industriais do Copam decidir sobre o pedido de licença ambiental, haja vista ser esta a 
instância administrativa competente prevista no art. 14, IV, “a” e §1º, II, do Decreto Estadual n. 
46.953/2016. 

O empreendimento está instalado sito na Rua Pedro Queiroz, n. 2836, Bairro Várzea da Olaria, zona 
urbana do município de Itaúna/MG, CEP 35680-119. Portanto, considerando que não se trata de 
imóvel rural (ou que possua destinação agrícola), fica dispensada a obrigação em demarcar a 
respectiva área de Reserva Legal, de acordo com a IN MMA n. 02/2014 e a Lei Federal n. 
12.651/2012. 

Outrossim, foi averiguado que não houve ou será necessária nova supressão/intervenção de 
vegetação nativa para o desempenho da atividade industrial. 

No tocante ao recurso hídrico, resta informar que a empresa faz uso da água fornecida pela 
Concessionária local (SAAE) para o consumo humano. Outrossim, para atender a demanda hídrica 
no processo produtivo, a Incomfral realiza a captação superficial no curso d’água denominado 
Córrego do Fundão. Essa captação é acobertada pela Portaria de Outorga de Direitos de Recurso 
Hídricos n. 1202085/2019, vinculada ao processo administrativo n. 20505/2014. 

Além disso, também é extraída água subterrânea por meio de um poço tubular profundo, objeto do 
processo administrativo para obtenção de outorga n. 00037/2018.4 

Fato é, que os referidos processos de outorga são acessórios a este licenciamento ambiental, pois 
destinados, justamente, a suprir a demanda hídrica da empresa Incomfral. Diante disso, com a 
emissão da licença ambiental, as Portarias deverão ter a vigência atrelada a validade da RevLO 
sugerida neste parecer, por força do art. 9º, §1º, da Portaria do Igam n. 48/2019. 

Dentre os documentos apresentados para constituir este processo de licenciamento, constam o 
Requerimento para Renovação da Licença (f. 08), as Coordenadas Geográficas do Ponto Central do 
empreendimento (f. 09) e a Declaração de Entrega em Cópia Digital (CD) dos documentos que 
compõem o processo de licenciamento (f. 18). 

Além disso, às f. 116-117, foi juntada a via original e cópia da publicação do requerimento de RevLO, 
realizada em periódico regional que atende ao município de Itaúna/MG, em atenção a Resolução 
Conama n. 237/1997 e Lei Federal n. 6.938/1981. Bem como, foi promovida, em 27/09/2015, a 
publicação da formalização do processo de RevLO no Diário do Executivo, da Imprensa Oficial do 
Estado – doc. Siam n. 0271344/2020 (f. 118).  

                                                 
4 Status no SIAM: “análise técnica concluída”. 
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Às f. 241-247, consta a 4ª Alteração Contratual dos Atos Constitutivos da empresa, de modo que o 
objeto social coaduna com o objeto deste processo de administrativo. 

Frisa-se que este licenciamento é instruído com o Rada - Relatório de Avaliação de Desempenho 
Ambiental, acompanhado das ART’s n. 14201500000002440625 e W-16479, dispostos às f. 19-115; 
263. 

É de bom alvitre ressaltar que, em consulta ao SIAM5, foi observada a juntada da Declaração emitida 
pela Prefeitura Municipal de Itaúna-MG, pelo qual atestou a conformidade do local de instalação e 
operação da empresa Incomfral, especialmente, em relação a legislação local sobre o uso e 
ocupação do solo, em atenção ao art. 10, §1º, da Resolução Conama n 237/1997. Nesta senda, 
atualmente, não se faz necessária a entrega de uma nova Declaração, consoante inteligência do 
Parecer n. 15.915/2017 da Advocacia Geral do Estado (AGE) e do disposto no art. 18, caput, e §1º, 
do Decreto Estadual n. 47.383/2018. 

A empresa foi vistoriada pelo Órgão Ambiental no dia 30/10/2019, conforme exarado no Auto de 
Fiscalização n. 398882019, de f. 165-166.  

Todavia, em que pese a juntada dos documentos do FOBI, ainda se fez necessário solicitar à 
empresa informações complementares para dar continuidade a análise do seu pedido de licença. 
Especialmente, para que o Órgão Ambiental pudesse melhor avaliar o desempenho ambiental do 
empreendimento durante a vigência da Rev-LO n. 012/2009 e, sobretudo, após a realização da 
vistoria em campo, oportunidade em que foi possível aferir outras circunstâncias não identificadas 
apenas nos estudos. É nesse contexto que foi encaminhado ao Requerente o Ofício Supram-ASF n. 
1099/2019 – doc. Siam n. 0708498/2019 (f. 167-169), para que fossem prestadas as devidas 
informações complementares.  

Com efeito, o empreendimento cuidou em apresentar os documentos requeridos a contento6, cujos 
esclarecimentos possibilitaram a conclusão da análise do pedido de licença. 

Neste viés, à f. 265, consta o certificado de registro do IEF, sob n. 11097, na forma exigida pela 
Resolução Conjunta Semad/IEF n. 1.661/2012. O certificado é relativo ao exercício de 2019 e possui 
validade até 30/01/2020, de modo que foi gerado para a categoria 04.02 – consumidor de produtos e 
subprodutos da flora lenhas, cavacos e resíduos.7 

Igualmente, no âmbito do PA n. 00067/1993/014/2009 foi constatado que parte do empreendimento 
se encontra na Área Preservação Permanente – APP do Córrego Fundão. Naquela ocasião restou 
averiguado que essa intervenção se caracteriza como uma ocupação antrópica consolidada, haja 
vista ser anterior a 19 de junho de 2002 - para ser mais preciso, a implementação se deu em 1991. 

                                                 
5 Protocolo SIAM n. R0021269/1999, de 09/08/1999, juntado nos autos do PA n.  00067/1993/010/2009.  
6 Protocolo R035792/2020, de 19/03/2020, f. 173- 
7 O prazo final para renovação anual do cadastro, para o exercício de 2020, previstos na Resolução Conjunta Semad/IEF n. 

1661/2012 foi prorrogado até 31/07/2020, nos termos da Resolução Conjunta Semad/IEF n. 2.923, de 06 de janeiro de 
2020. 
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Essa circunstância amolda-se ao permissivo legal esculpido no art. 11, parágrafo único, da Lei 
Estadual n. 14.309/2002, que resguarda à empresa a manutenção de tais estruturas na referida área 
de uso restrito. Contudo, não obstante o direito esse fato, ainda se impõe a obrigação em efetivar a 
respectiva compensação ambiental por tal intervenção, com supedâneo na Lei Federal n. 
12.651/2012 e, no que couber, na Resolução Conama n. 369/2006. Por isso, a concessão da Rev-LO 
n. 012/2009 foi condicionada, dentre o cumprimento de outras obrigações, ao envio de proposta de 
compensação ambiental pela intervenção na APP (condicionante n. 07).  

Nesse compasso, a despeito da entrega de tal proposta ao Órgão, na oportunidade de análise do 
presente pedido de licença foi necessário reavaliá-la e adequá-la as premissas legais, para que 
pudesse ser aprovada. Em tais termos, restou acertada a proposta de compensação consistente na 
recuperação de 0,4943 hectares de APP, no imóvel de matrícula n. 21.702, livro n. 2-CX, 
denominado “Sítio São José”, de propriedade da empresa Sonora Agropecuária Ltda., inscrita sob o 
CNPJ n. 25.735.150/0001-74. No imóvel supracitado, a empresa Incomfral terá que desenvolver 
todas as ações previstas no cronograma do PTRF - também aprovado pelo Órgão ambiental – para a 
franca recuperação da área em comento. 

Para tanto, condiciona-se a apresentação do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 
com Fins de Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes – APP, devidamente assinado 
pelo Representante Legal da empresa Incomfral e registrado no Cartório (Tabelionato) de Registro 
de Títulos e Documentos, em atenção a Instrução de Serviço da Semad n. 04/2016. 

Embora não haja no interior do empreendimento estruturas voltadas ao abastecimento de veículos 
ou armazenamento de combustível tal como tipificado na Resolução Conama n. 273/2000 e DN 
Copam n. 108/20078, a empresa cuidou em apresentar, à f. 292-293, o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros válido. Para tanto, o AVCB n. 20180105441 possui validade até 21/09/2013, de modo que 
certifica que foram adotadas as medidas de segurança previstas na legislação estadual de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico. 

Por outro lado, foi juntado nos autos o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
acompanhado da ART (f. 275-290; 307), em atenção a Lei Federal n. 12.305/2010. Além disso, foi 
juntado o comprovante de entrega de uma via do PGRS para ciência do município de Itaúna-MG 
(Protocolo n. 248/2020, de 16/03/2020, f. 274), para assim oportunizar a oitiva do ente municipal 
quanto a regularidade da destinação dos resíduos sólidos da empresa, tal como preconiza o art. 24, 
§2º, da Lei. Apesar do envio, até o encerramento deste expediente não consta a manifestação do 
referido Município quanto ao PGRS apresentado, circunstância, porém, que não obsta o regular 
andamento do feito. 

Conquanto, como sobredito, o estudo em questão foi considerado satisfatório pela Equipe Técnica da 
Supram-ASF. 

                                                 
8 Vide Auto de Fiscalização n. 39888/2019, às f. 165-166. 
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Além disso, às f. 184-224, foram apresentadas as DMR’s - Declarações de Movimentação de 
Resíduos e os MTR’s - Manifestos de Transportes de Resíduos protocoladas na FEAM - Fundação 
Estadual do Meio Ambiente, referentes ao período de 01/07/2019 a 31/12/2019, com espeque no art. 
16 da DN n. 232/2019. 

Foi juntado nos autos o certificado de regularidade válido n. 41934, no Cadastro Técnico Federal 
para Atividades Poluidoras e Utilizadora de Recursos Naturais Ambientais – CTF/APP, com baluarte 
no art. 17, inciso II, da Lei Federal n. 6.938/1981, as Instruções Normativas do Ibama n. 06/2013 e 
12/2018, bem ainda o art. 3º, da Resolução Conjunta Semad/Feam/IEF/Igam n. 2.805, de 
10/05/2019.  

Noutro giro, é sabido que o Órgão ambiental, em sede de Rev-LO, conduz sua análise para aferir 
como foi o desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência da 
licença anterior, no caso sub examine a licença de operação concedida nos autos do processo de 
Rev-LO n. 00067/1993/014/2009. 

Nesta esteira, importante reproduzir o § 3º, do art. 18, da Resolução Conama n. 237/97, in verbis: 

Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o 
órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou 
diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da 
atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites 
estabelecidos no inciso III.  

Assim, não se pode olvidar que as obrigações que foram consignadas no Parecer Único do processo 
de LO e pela qual o empreendimento licenciando se comprometeu a atender para obtenção da 
licença, perfazem conditio sine qua non para garantir a viabilidade ambiental da atividade no local por 
ela impactado. 

Veja que a análise sobre o desempenho ambiental, sintetizada nas informações prestadas nos autos, 
especialmente, em relação ao atendimento das condicionantes, se deu no contexto das 
interferências infligidas ao meio ambiente pela atividade industrial. 

Salienta-se que a análise das condicionantes e a averiguação do desempenho ambiental do 
empreendedor compete ao Gestor técnico e, desta maneira, embora tenha-se constatado o 
descumprimento de algumas obrigações, considerou-se que essa circunstância não comprometeu a 
performance da empresa ao longo da vigência da Rev-LO n. 012/2009. Nesta esteira, o desempenho 
ambiental do empreendimento foi tido pela Equipe de análise como satisfatório, em conformidade 
com a Resolução Conama n. 237/1997 e Decreto 47.383/2017. 

Aliás, registre-se que a empresa foi autuada pelo descumprimento das condicionantes da Rev-LO n. 
012/2009 – AI n. 11819/2020 –, conforme preconizado o Decreto alhures. 

Por derradeiro, em consulta ao Sistema de Controle de Autos de Infração – CAP não foi rastreada 
infração administrativa definitiva de natureza grave ou gravíssima cometida pelo empreendimento 
nos últimos cinco anos, não havendo em que reduzir o prazo de validade da RevLO, consoante 
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inteligência do art. 37, §4º, do Decreto Estadual n. 47.383/2018, acrescentado pelo Decreto n. 
47.838, de 09/01/2020.  

O presente feito é instruído com a planilha de custos de análise (doc. Siam 0507312/2020), na forma 
exigida pela Resolução Conjunta Semad/IEF/Feam 2.125/2014 e Resolução Semad n. 412/2005. 
Desta forma, constata-se que a empresa procedeu ao pagamento das devidas taxas antes do 
processo ser pautado para decisão sobre o pedido de licença. 

Ante o exposto, sob a ótica do princípio da legalidade em que pautam os atos da Administração 
Pública, sugere o deferimento do pedido da Revalidação da Licença de Operação (RevLO). 

 
 

11. CONCLUSÃO 
 
A equipe interdisciplinar da Supram Alto São Francisco sugere o deferimento da Renovação da 
Licença de Operação, para a Incomfral Indústria e Comércio de Fraldas Ltda., para as atividades de 
“fiação e/ou tecelagem, exceto tricô e crochê; acabamentos de fios e/ou tecidos planos ou tubulares” 
no município de Itaúna/MG, pelo prazo de 10(dez) anos, vinculada ao cumprimento das 
condicionantes e programas propostos.  

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas neste 
parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Câmara Técnica 
Especializada de Atividades Industriais - CID. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer condicionantes 
previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação e ampliação sem a 
devida e prévia comunicação a Supram Alto São Francisco, tornam o empreendimento em questão 
passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco, não 
possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta licença, 
sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes 
de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 
 
Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo 
requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do 
certificado de licenciamento a ser emitido. 
 

12. ANEXOS 
 

Anexo I. Condicionantes para Revalidação da Licença de Operação (REVLO) da INCOMFRAL 
INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA. 
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Anexo II. Programa de Automonitoramento da Revalidação da Licença de Operação (REVLO) da 
INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA. 

Anexo III. Relatório Fotográfico da INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA. 
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ANEXO I 

Condicionantes para Renovação da Licença de Operação (REVLO) da INCOMFRAL INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA. 

 
Empreendimento: INCOMFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA. 
CNPJ: 17.245.051/0001-86 
Município: ITAÚNA 
Atividades: Fiação e/ou tecelagem, exceto tricô e crochê; Acabamentos de fios e/ou tecidos 
planos ou tubulares. 
Códigos DN 217/17: C-08-07-9; c-08-09-1. 
Processo: 00067/1993/015/2015 
Validade: 10 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 
no Anexo II. 
 

Durante a vigência da 
Licença 

02 

Manter no empreendimento para fins de fiscalização, registro 
válido emitido pelo IEF de Consumidor de Produtos e 
Subprodutos da Flora Lenha e Carvão, conforme Resolução 
Conjunta SEMAD/IEF n. 1.661/2012, ou eventual norma que 
venha a reger a matéria. 

Obs.: Para demonstrar o cumprimento, enviar anualmente a 
SUPRAM ASF o certificado do ano vigente. 

Durante a vigência da 
licença. 

03 

Manter o sistema de armazenamento temporário de resíduos 
sólidos com a devida separação e segregação destes, em áreas 
distintas, de acordo com sua classificação, conforme 
estabelecido nas normas da ABNT NBR 10.004, e obedecendo 
aos requisitos das NBR’s 11.174 e 12.235. 
 

Obs.: Esta condicionante será avaliada oportunamente em 
vistoria. 

Durante a vigência da 
licença. 

04 

Apresentar cópia do protocolo de envio da Declaração de carga 
poluidora, conforme estabelece o art. 39 da Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 01, de 05 de maio de 
2008. 

Anualmente 

05 

Apresentar o Termo de Compromisso de Compensação 
Ambiental com Fins de Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanentes – APP, conforme as propostas de execução contida 
no PTRF, aprovada pelo Órgão Ambiental. O Termo deverá ser 
apresentado na via original, assinado pelo Representante Legal 
da empresa Incomfral e devidamente registrado no Cartório 
(Tabelionado) de Registro de Títulos e Documentos, em atenção 
a Instrução de Serviço da Semad n. 04/2016. 

30 (trinta) dias. 

06 
Apresentar relatórios técnico-fotográficos acompanhados de ART 
do responsável pela sua elaboração, comprovando a execução 
do PTRF referente à compensação por intervenção em APP. 

Anualmente, todo mês 
de março, durante 
toda a vigência da 
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Licença. 

07 

Nos termos da Instrução de Serviço nº 05/2019 Sisema, 
apresentar à Feam/Gesar o Plano de Monitoramento da 
Qualidade do Ar − PMQAR −, protocolando nos autos do 
processo de licenciamento ambiental documento comprobatório 
da formalização, que deverá conter os seguintes itens:  

a) inventário das fontes atmosféricas do empreendimento;  

b) modelagem atmosférica (com o modelo AERMOD) e descrição 
do resultado com avaliação da qualidade do ar da área de 
influência do empreendimento; 
Para elaboração do PMQAR deverão ser seguidas as diretrizes 
da Nota Técnica Gesar vigente, referente às “Orientações 
Técnicas para a elaboração de um Estudo de Dispersão 
Atmosférica”, disponibilizada no sítio eletrônico da FEAM: 
http://www.feam.br/noticias/1/1332-emissao-fontes-fixas 

90 (noventa) dias 

 
Realizar monitoramento de qualidade do ar, se necessário, 
conforme estipulado pela Feam/Gesar na conclusão da análise 
do PMQAR 

Prazo conforme 
estipulado pela 
Feam/GESAR. 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial 
do Estado. 
 

Obs.: Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos 
anexos deste parecer poderão ser resolvidos junto à própria Supram, mediante análise técnica e jurídica, 
desde que não altere o seu mérito/conteúdo. 
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ANEXO II 

Programa de Automonitoramento da Revalidação da Licença de Operação (REVLO)  
 

Empreendimento: INCOMFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA. 
CNPJ: 17.245.051/0001-86 
Município: ITAÚNA 
Atividades: Fiação e/ou tecelagem, exceto tricô e crochê; Acabamentos de fios e/ou tecidos 
planos ou tubulares. 
Códigos DN 217/17: C-08-07-9; c-08-09-1. 
Processo: 00067/1993/015/2015 

Validade: 10 anos Referência: Programa de Automonitoramento da Revalidação da 
Licença de Operação 

 

1. Efluentes Líquidos 
 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Entrada e Saída da ETEI 

pH, temperatura, sólidos sedimentares, 
sólidos suspensos, óleos minerais, óleos 
vegetais e gorduras animais, DBO, DQO, 
substâncias tensoativas, sulfeto, vazão 

média 

Bimestral 

Montante e jusante do ponto 
de lançamento do Córrego do 
Fundão 

Oxigênio dissolvido, coliformes 
termotolerantes, pH, DBO, nitrogênio 
total, fósforo total, temperatura, turbidez, 
sólido total 

Trimestral 

 
Relatórios: Enviar semestralmente a Supram-ASF os resultados das análises efetuadas. O relatório 
deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a 
identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 
  
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o 
órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods 
for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
 

 

 

2. Resíduos sólidos e rejeitos 
 
1. Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 
 
Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados conforme quadro 
a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG. 
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Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam n. 232/2019.  
 
 

 

RESÍDUO 

TRANSPORTA
DOR 

DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO TOTAL 

DO SEMESTRE 

(tonelada/semestre 

OBS. Denomina
ção e 

código da 
lista IN 
IBAMA 
13/2012 

Orige
m 

Class
e 

Taxa 
de 

geraçã
o 

(kg/mê
s) 

Razã
o 

social 

Endereç
o 

complet
o 

Tecnologi
a (*) 

Destinador / Empresa 
responsável 

Quantid
ade 

Destina
da 

Quantid
ade 

Gerada 

Quantid
ade 

Armaze
nada 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

   

             

(*)1- Reutilização   6 - Co-processamento 

2 – Reciclagem   7 -  Aplicação no solo 

3 - Aterro sanitário   8 - Armazenamento temporário (informar quantidade armazenada) 

4 - Aterro industrial   9 - Outras (especificar) 

5 - Incineração   

 
2.1 Observações 
 
● O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-
MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser apresentado, semestralmente, em 
apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de documentos.  
 
● O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do quadro supracitado, bem 
como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas informações. 
 
● As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo empreendedor. 
 
● As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de resíduos 
deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, para fins de fiscalização. 
 
 
3. Efluentes atmosféricos 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Chaminé do sistema de tratamento da 
caldeira 

Material particulado Semestral 

 

Relatórios: Enviar semestralmente a Supram-ASF os resultados das análises trimestrais efetuadas, 
acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a dos certificados 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

00067/1993/015/2015 
19/06/2020 

Pág. 27 de 29 

 

Rua Bananal, nº 549, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis – MG. CEP: 35.500-036 
Telefax: (37)3229 -2800  

de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro 
profissional, anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas amostragens. 
Deverão também ser informados os dados operacionais. Os resultados apresentados nos laudos 
analíticos deverão ser expressos nas mesmas unidades dos padrões de emissão previstos na DN 
COPAM n.º 187/2013 e na Resolução CONAMA n.º 382/2006. 
 
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o 
órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA.  
 
 
4. Ruídos 
 

Local de amostragem Parâmetros Frequência de análise 

6 pontos no entorno do 
empreendimento. 

Estabelecidos pela Lei 
Estadual 10.100/90 

Semestral 

 

Enviar anualmente à Supram-ASF relatório contendo os resultados das medições efetuadas; neste 
deverá conter a identificação, registro profissional e assinatura do responsável técnico pelas 
amostragens. 
As amostragens deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual n. 10.100/1990 e 
Resolução CONAMA n. 01/1990. 
O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM n. 216/2017 e deve 
conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises, 
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica – ART. 
 

IMPORTANTE 
 

● Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento poderão 
sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-ASF, face ao desempenho apresentado; 

● A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsável(eis) técnico(s), 
devidamente habilitado(s); 
 
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 III 

Relatório Fotográfico  

Empreendimento: INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA 
CNPJ: 17.245.051/0001-86 
Município: ITAÚNA 
Atividades: Fiação e/ou tecelagem, exceto tricô e crochê; Acabamentos de fios e/ou tecidos planos 
ou tubulares. 
Códigos DN 74/04: C-08-08-7. 
Processo: 00067/1993/015/2015 
Validade: 10 anos  

     
 

 

Foto 01.  Fundo da empresa. Local de captação 
superficial 
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   Foto 02.  Área da ETEI 
 

     

 

Foto 03.  Reator Anaeróbico da ETEI 
 
 

 
 

Foto 04.  Lançamento do efluente tratado 
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Rua Bananal, nº 549, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis – MG. CEP: 35.500-036 
Telefax: (37)3229 -2800  

           

Foto 05.  Área de produção                                          Foto 06.  Área de produção  
                                                                                            

Foto 07.  Área da Caldeira                                 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


