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      PARECER ÚNICO Nº 0514526/2019 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 13422/2006/001/2007 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: 
LAC2 – Licença Ambiental 
Concomitante - LOC 

VALIDADE DA LICENÇA: 10 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PROCESSO Nº SITUAÇÃO: 

Outorga 1939/2007 
Em Análise Técnica / Com 
TAC 

Certidão de Uso Insignificante 32858/2016 Cadastro Efetivado 

 

EMPREENDEDOR: Mário Miyazaki CPF: 284.961.088-72 

EMPREENDIMENTO: Lote 5, 6 e 7 do PADAP CPF: 284.961.088-72 

MUNICÍPIO(S): Rio Paranaíba/MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): 

LAT/Y  19º25’29’’ LONG/X  46º12’53’’ 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  x NÃO 

BACIA FEDERAL:  Baixo Rio Grande BACIA ESTADUAL: Rio São Francisco 

UPGRH:  GD8 SUB-BACIA: Ribeirão do Pinto 

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

G-01-03-1 
 

Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura      

2 

G-02-07-0 
Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
extensivo. 

NP 

G-01-01-5 
Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas 
medicinais e aromáticas) 

4 

G-04-01-4 
Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, 
despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de sementes       

NP 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Verde Cerrado Consultoria e Serviços / Marconi Pereira Martins  
CRBIO 76695/04-D  
 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 143071/2019  DATA: 26/06/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Millene Torres de Oliveira – (Técnica Responsável) 1.368.463-4  

Ana Cláudia de Paula Dias – (Gestora Ambiental) 1.365.044-5  

Ariane Alzamora Lima Bartasson - (Gestora Ambiental) 1.403.524-0  

De acordo: Rodrigo Angelis Alvarez – Diretor Regional de 
Regularização 

1.191.774-7 
 

De acordo: Wanessa Rangel Alves – Diretora de Controle Processual 1.472.918-0  
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1. Introdução 

 

Este Parecer Único refere-se à análise do processo de solicitação de LAC2 – 

Licença Ambiental Concomitante - LOC do empreendimento Lote 5, 6 e 7 do PADAP, 

localizado no município de Rio Paranaíba/MG, para as atividades de: Culturas anuais, 

semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agropastoris, exceto horticultura; Horticultura 

(floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e 

aromáticas); Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 

regime extensivo e Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, 

secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de sementes       

Segundo a Deliberação Normativa n° 217/2017 o empreendimento é enquadrado 

em:  classe 4 e de grande porte, para  a atividade de “Horticultura (floricultura, olericultura, 

fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas)” - código G-01-

01-5, com plantio de batata, alho, cenoura dentre outras desenvolvidas realizadas em 

423,0 hectares; classe 2 e porte pequeno, para a atividade de “culturas anuais, 

semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agropastoris, exceto horticultura” - código G-

01-03-1, com cultivo de 596,0 ha; não passível de licenciamento ambiental para a atividade 

de “Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 

extensivo” -  código G-02-07-0, explorada em 30,0 ha; não passível de licenciamento 

ambiental para a atividade de “Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, 

lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de 

sementes” - código G-04-01-4, para o beneficiamento da batata (classificação e 

armazenamento) com beneficiamento de 2.600 toneladas/ano. 

O presente processo foi formalizado no dia 14/03/2007 junto a Superintendência 

Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – SUPRAM TMAP, 

sendo solicitada, conforme documentação listada no FOB (Formulário de Orientação 

Básica Integrado) de n° 585942/2006.  

Informa-se que anteriormente à publicação da Deliberação Normativa 217/2017, a 

qual estipulou novas diretrizes para o licenciamento ambiental, o presente processo 

tramitava na categoria de licenciamento ambiental do tipo LOC, conforme DN 74/2004. 

Com o advento da DN 217/2017, os processos ainda em trâmite puderam migrar e receber 

novo enquadramento, passando a se basear, então, na DN 217/2017.  

O empreendedor manifestou favorável ao reenquadramento na atual Deliberação 

Normativa, recebendo nova classificação: LAS/RAS (Licenciamento Ambiental 

Simplificado). Porém, no decorrer dos trâmites processuais, foi publicada a DAC 002/2018 

– Declaração de Área de Conflito, a qual institui o córrego da Cachoerinha (local onde 
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ocorrem as captações hídricas deste empreendimento), no município de Campos Altos, 

como área de conflito por uso de águas superficiais. Diante disso, o processo foi 

reorientado para uma nova classe, sendo ela - LAC2 (LOC), e, portanto, o FOB 

retificado/reorientado. Em 31/05/2019, o empreendedor formalizou nova documentação, a 

qual embasou a elaboração deste parecer. 

Em 05/06/2019, foi realizada vistoria pela equipe técnica da SUPRAM TMAP no 

empreendimento conforme Auto de Fiscalização n° 143071/2019, com o intuito de 

subsidiar a análise técnica do processo. Foram observadas todas as instalações do 

empreendimento, as áreas destinadas às atividades produtivas, reserva legal e áreas de 

preservação permanente.  

Informo que o empreendimento, no momento da vistoria, encontrava-se operando 

atividade potencialmente poluidora e passível de licenciamento ambiental sem a devida 

licença e sem amparo legal de Termo de Ajustamento e Conduta – TAC, além de estar 

descumprindo embargo de suspensão imposto em auto de infração pretérito (AI 

90601/2016). Diante do exposto, o empreendedor foi autuado conforme Auto de Infração 

nº 126608/2019. 

A fim de complementar a análise do Processo Administrativo n° 

13422/2006/001/2007 foram solicitadas ao empreendedor, no dia 01/07/2019, informações 

complementares, conforme Ofício SUPRAM TMAP n° 1229/2019. A resposta ao ofício de 

solicitação de informações complementares foi protocolada na SUPRAM TMAP no dia 

02/08/2019 (R475959/2019).  

O empreendedor apresenta inscrição no Cadastro Técnico Federal – CTF/APP – 

IBAMA de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais sob 

o registro n° 6470378. 

As informações aqui relatadas foram extraídas dos estudos ambientais 

apresentados, por constatações em vistoria realizada pela equipe técnica da SUPRAM 

TMAP e por informações complementares. 

 

2. Caracterização do Empreendimento 

 

O empreendimento é constituído pelos lotes 5, 6 e 7 do PADAP, representados 

pelas matrículas 12.275; 12.276; 12.277; 12.278; 12.279 e 13.917, perfazendo uma área 

total de 768,8592 ha. Está situado na zona rural do município de Rio Paranaíba/MG, tendo 

como pontos de referência as coordenadas geográficas WGS 84: 19º25’29” S. e 46º12’53” 

W. (FIGURA 01). 
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Figura 01. Vista aérea da propriedade (área aproximada) 
Fonte: Google Earth (18/07/2019) 
 

O uso e ocupação do solo ocorre conforme demonstrado na Tabela 01: 

 

Tabela 01. Uso e ocupação do solo Lotes 5, 6 e 7 do PADAP (ano 2019).  

 

Descrição Área (ha) 

Lavoura (Pivôs) 593,85 

Pastagem  

Reserva Legal sugerida 

24,3463 

51,1125 

Sedes 6,3521 

Reserva Legal Averbada 32,5352 

Área de Preservação Permanente 

Vegetação Nativa Remanescente 

43,3402 

6,0244 

Total 757,5607 

Fonte: RCA/2019 

 

As atividades desenvolvidas no empreendimento são: bovinocultura de corte, com 

30,0 ha de pastagem; culturas anuais exploradas numa área de 596,0 ha; horticultura 

desenvolvida em uma área de 423,0 ha e beneficiamento primário de produtos agrícolas, 

produzindo cerca de 2.600 t/ano. 

O empreendimento conta com as seguintes estruturas de apoio: casa sede da 

propriedade e escritório, canil, 2 garagens, galpão de adubos, galpão de sementes, 

varanda aberta com plataforma de carregamento e estacionamento de máquinas, 3 caixas 

d’água com capacidade para 10.000 L cada, depósito de óleos, lubrificantes e peças, 

abrigo onde fica o tanque de óleo diesel de 10.000 L e bomba de combustível, casa do 

painel de controle da bomba, galpão de sacaria, depósito de embalagens vazias de 
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agrotóxicos, abrigo para colheitadeira de cereais anexado ao depósito de pneus e oficina, 

rampa de lavagem de máquinas e veículos, bomba do compressor com caixa separadora 

de óleo e água, galpão de implementos e máquinas, casa do gerador de energia, refeitório 

e cozinha, 2 banheiros, casa do caseiro. 

A fazenda possui 12 funcionários fixos para conduzir todas as atividades 

desenvolvidas no empreendimento. Em épocas de plantio e colheita, são contratados 

funcionários temporários em um quantitativo que varia de 8 a 30 funcionários ao ano. 

Os processos produtivos das atividades principais executadas no empreendimento 

são descritos a seguir: 

 

- Cultivo de culturas anuais, Horticultura e Beneficiamento de produtos agrícolas 

São cultivadas as culturas de soja, milho, trigo, feijão numa área de 596,0 ha e o 

plantio de batata, alho e cenoura em uma área de 423,0 ha. Todas as atividades de plantio 

funcionam de forma rotacionada. 

O plantio das culturas anuais é feito no sistema de plantio direto; a definição da 

época de plantio leva em consideração os ciclos das culturas que normalmente são: milho 

safra de verão – de 160 a 170 dias; milho safrinha – de 120 a 130 dias; soja precoce – 110 

dias e soja tardia – 150 dias.  

O processo produtivo de culturas anuais, bem como de horticulturas, envolve o 

preparo do solo, com o uso de máquinas e implementos agrícolas. É realizado o plantio 

direto, que dispensa as etapas de aração e gradagem; a aplicação de fertilizantes - 

adubação; a aplicação de corretivo - calagem; o plantio (mecanizado) – consumo de 

sementes; a aplicação de agrotóxicos - herbicidas, inseticidas, fungicidas, para controle de 

invasoras, pragas e doenças; a colheita (mecanizada). 

Após o plantio e colheita das horticulturas, o empreendimento procede o 

beneficiamento da batata que consiste no armazenamento de sementes de batata que 

acontecem na câmara fria. 

 

 - Ponto de Abastecimento 

A propriedade apresenta um ponto de abastecimento com tanque de combustível 

coberto com capacidade para 10.000 L instalado envolto por uma bacia de contenção que 

conecta o efluente a uma caixa separador de água e óleo. A pista de abastecimento é 

devidamente impermeabilizada com dimensões adequadas às necessidades do 

empreendimento. 

 

- Irrigação 
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As atividades desenvolvidas são irrigadas por meio de 5 pivôs com as seguintes 

características: 

Relação dos Pivôs 

Nome Captação Coordenadas Área Total 

Pivô 1 Direta  S 19º25’54” / WO 46º12’20” 104 ha 

Pivô 2 Direta S 19º25’22” / WO 46º12’57” 100 ha 

Pivô 3 Direta S 19º25’38” / WO 46º11’51” 46 ha 

Pivô 4.1 Direta S 19º24’52” / WO 46º13’01” 46 ha 

Pivô 4.2 Direta S 19º25’26” / WO 46º12’24” 42 ha 

Pivô 4.3 Direta S 19º25’15” / WO 46º11’49” 48 ha 

Pivô 5 Direta S 19º25’04” / WO 46º11’16” 26 ha 

 

Foi informado ainda que o pivô 5 raramente é utilizado e que, de maneira geral, não 

funcionam mais que 2 pivôs concomitantemente. 

 

3. Caracterização Ambiental 

O município de Rio Paranaíba possui área total de 1.353,423 km², com uma 

população estimada pelo Censo realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2014, de um total de 12.364 habitantes, sendo que aproximadamente 62% 

dos habitantes são residentes na área urbana e consequentemente 38% residem na área 

rural. O município está inserido na sua maioria na Bacia Hidrográfica do Paranaíba, 

banhado pelos rios Paranaíba, São João e Abaeté, abrangendo duas Unidades de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH, parte da Bacia Hidrográfica do 

Alto Rio Paranaíba (PN1) e parte da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (PN2), assim como 

uma porção do município está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 

UPGRH SF4 - Entorno da Represa de Três Marias.  
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Mapa: Município de Rio Paranaíba. https:// pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paranaíba_(cidade). 

Tem sua economia baseada na agropecuária, principalmente nos cultivos de 

culturas anuais (milho, soja, trigo, feijão, etc), assim como a produção de horticultura, com 

áreas plantadas de batata, cenoura, alho, dentre outras culturas. O município abriga a 

maior parte do PADAP (Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba), região 

composta por mais 3 municípios: Campos Altos, Ibiá e São Gotardo, que juntos formam 

uma área produtiva demarcada de 50 mil hectares. 

 

4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 

 

O suprimento de água para as atividades desenvolvidas pelo empreendimento 

como a dessedentação animal, uso e consumo humano, preparo de soluções de 

herbicidas/fungicidas/inseticidas, irrigação de lavouras, lavagem de máquinas, 

implementos e veículos, higienização de ambientes, é feito por meio de captação de água 

subterrânea e captação superficial em curso de água, sendo da seguinte forma: 

- Poço 1: localizado nas coordenadas geográficas WGS84 19°26’22’”S. e 46°12’07” 

W, processo de outorga n° 32858/2016, com vazão requerida de 0,65 m3/h, durante 10 

horas por dia. De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG n° 9 de 16/06/04, e, nos 

termos do § 1° do art. 18 da Lei Estadual n° 13.199 de 29/01/99, esta captação não está 

sujeita a outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas somente a cadastro e 

certidões de registro; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibi%C3%A1
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- Captação superficial em curso d’água localizado nas coordenadas geográficas 

19°26’28’’ latitude e 46°12’01’’ longitude, sendo requerida, para esta captação, uma vazão 

de 88,60 L/s para irrigação de 151,0 hectares.  

- Captação superficial em curso d’água localizado nas coordenadas geográficas 

19°26’28’’ latitude e 46°12’43’’ longitude, sendo requerida, para esta captação, uma vazão 

de 77,0 L/s para irrigação de 191,0 hectares. 

Parte da água captada em curso d’água é destinada também ao abastecimento de 

1 piscinão (para acúmulo de água) com área de 2,0 hectares destinado ao abastecimento 

dos pivôs da propriedade. 

O piscinão mencionado nos autos do processo e visualizado durante a vistoria 

requer cadastramento no Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos 

(INFOHIDRO), conforme Portaria Igam n° 3 de 26 de fevereiro de 2019, que, conforme 

determinado no art. 1° da Portaria IGAM n° 18 de 16 de maio de 2019, os empreendedores 

têm o prazo de 180 dias para a regulamentação das estruturas de reservatórios/piscinões, 

a contar da data de publicação da Portaria (16/05/2019). Estando, portanto, o 

empreendedor, até o momento da elaboração deste parecer, fazendo jus ao prazo 

concedido pela referida portaria. 

Informo que os pontos de captação de água superficial encontram-se em área de 

conflito por consumo de água declarado por meio da DAC 002/2018 – Declaração de Área 

de Conflito, a qual institui o córrego da Cachoerinha (local onde ocorre as captações deste 

empreendimento), no município de Campos Altos, como área de conflito por uso de águas 

superficiais.  

O processo de outorga que contempla ambos os pontos de captação realizados 

nesta área de conflito, encontrava-se ainda em análise técnica no momento da vistoria. 

Diante disso, o empreendedor foi autuado administrativamente conforme Art. 112, Anexo II, 

código 225 (captar água superficial sem a devida autorização) do Decreto Estadual 

47.383/2018, conforme Auto de Infração nº 126607/2019. 

Ante ao exposto, o empreendedor solicitou junto a SUPRAM TMAP a celebração de 

Termo de Ajustamento de Conduta – TAC até que a análise do processo seja concluída. O 

TAC foi firmado em 31/07/2019, e com isso, o empreendedor fica autorizado a continuar as 

captações de água. Tal autorização fica vinculada ao cumprimento de todas as 

condicionantes dispostas no TAC até que o processo de outorga seja devidamente 

analisado. 

 

5. Reserva Legal, Área de Preservação Permanente e Outras Áreas Protegidas 
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O empreendimento está instalado numa propriedade composta pelos lotes 5; 6 e 7 

do PADAD, portando as seguintes matrículas: 12.275; 12.276; 12.277; 12.278; 12.279. e 

13.917. Foi informado pelo empreendedor que parte da reserva legal está compensada 

fora dos limites da propriedade aqui licenciada, em imóvel registrado no Cartório de 

Imóveis do município de Campos Altos/MG - matrículas nº 6.638 e 6.553. O quantitativo 

correspondente a tal compensação é de 133,5625 hectares. A área de reserva legal 

remanescente encontra-se dentro da própria propriedade e corresponde a 32,6451 

hectares, respeitando assim, o percentual de 20% exigidos por lei.  

Foram apresentados os recibos de inscrição do imóvel no CAR (Cadastro 

Ambiental Rural) com os registros de nº MG-3155504-

20F2.76F0.81D4.4529.B333.096F.8CA7.F516 e nº MG-3155504-

7778.0FE8.2874.40F4.8B34.4525.6371.ACF7, bem como o recibo de registro n° MG-

3111507-A7FC.E4C6.6B63.4192.B5D1.4939.13E5.F699, referente ao imóvel onde ocorre 

a compensação da reserva legal.  

Vale ressaltar que, conforme relatório fotográfico georreferenciado, a área de 

reserva legal compensada fora dos limites da propriedade encontra-se em bom estado de 

preservação. 

As áreas de reserva legal são compostas por: áreas de vegetação nativa (cerrado, 

cerradão) e áreas de preservação permanente – APP, que se encontram preservadas 

(áreas de floresta). 

As áreas de preservação permanente – APP correspondem às faixas adjacentes a 

01 curso d’água (córrego do Cachoeirinha) onde ocorrem as captações superficiais. 

 

6. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 

 

Não se aplica. 

 

7. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 

 

7.1 Emissões atmosféricas 

Durante a condução das atividades produtivas serão gerados materiais particulados 

– suspensão de partículas de solo, devido ao movimento dos veículos, máquinas agrícolas 

e implementos e suspensão de partículas de minerais, oriundos da aplicação de 

fertilizantes, gases advindos dos escapamentos dos veículos e máquinas agrícolas e 

aerossóis oriundos da aplicação de agrotóxicos. 
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A mitigação dos impactos das emissões atmosféricas passa por: manutenção das 

vias de circulação da área agrícola com aspersão de água; manutenção mecânica 

periódica visando a boa qualidade da frota de veículos e equipamentos utilizados no 

empreendimento, buscando a adequação aos padrões de lançamento determinados pela 

legislação pertinente; aplicação de fertilizantes e agrotóxicos conforme determinação e 

acompanhamento de um agrônomo e orientações em receituário agronômico. 

A emissão de ruídos ocorre, principalmente, devido ao alto fluxo de caminhões e 

tratores, sendo mitigada pelo uso obrigatório de protetores auriculares pelos funcionários, 

durante as atividades geradoras de emissões sonoras e pela manutenção mecânica e 

regulagem periódica das máquinas agrícolas e veículos.  

 

7.2 Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos gerados no empreendimento são provenientes da lavagem de 

máquinas agrícolas e veículos; das atividades domésticas; dos banheiros; das residências; 

das áreas comuns dos funcionários e de possíveis efluentes gerados pelo ponto de 

abastecimento.  

Como medidas de controle dos impactos ocasionados pelos efluentes gerados, 

destacam-se: caixas separadoras de água e óleo – CSAO, instaladas no lavador de 

máquinas e veículos e na área de abastecimento; caixas de gordura, fossas sépticas e 

sumidouros instalados na casa sede e nos banheiros externos.  

 

7.3 Resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos gerados durante as operações a serem conduzidas no 

empreendimento são: embalagens vazias de agrotóxicos (tambores, bombonas plásticas, 

sacos plásticos e sacos de papelão); embalagens vazias de fertilizantes e corretivos 

(bags); restos de alimentos; embalagens vazias diversas (plásticos, papel, papelão, 

vidros); restos vegetais das culturas exploradas (folhas, galhos e colmos); óleos 

lubrificantes, estopas e similares gerados pela manutenção das máquinas e equipamentos.  

As embalagens vazias de agrotóxicos e de fertilizantes são armazenadas, 

temporariamente, em um depósito específico para tal finalidade, até serem destinados a 

ADICER - Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado. Os resíduos 

sólidos de origem doméstica são acondicionados em sacos plásticos e destinados a um 

ponto de coleta da Prefeitura Municipal de São Gotardo; os restos vegetais são deixados 

no campo, como cobertura e incorporação no solo; os resíduos perigosos como o óleo 

contaminado, entre outros, oriundos da manutenção de maquinários, são coletados pela 
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Petrolub Industrial de Lubrificantes LTDA, especializada no ramo de destinação de 

resíduos perigosos, sediada no município de Sete Lagoas-MG. 

 

8. Programa de Conservação dos Solos 

O programa comtempla algumas medidas de conservação e monitoramento, 

visando direta ou indiretamente a prevenção de impactos como processos erosivos, 

assoreamento dos cursos d’água, poluição dos solos e da água, lixiviação, esgotamento de 

nutrientes e compactação do solo. 

Medidas: 

- Rotação de Cultura - alternar, anualmente, espécies vegetais, numa mesma área 

agrícola. As espécies escolhidas terão não somente propósito comercial, mas também de 

recuperação do solo. O controle das ações de plantio proposto foi trimestralmente. 

- Plantio Direto na Palha (SPDP) - Ações: reduzir revolvimento e preparo do solo 

por meio de plantio direto na palha promovendo maior implemento de matéria orgânica. 

-Monitoramento de processos erosivos – Ações: práticas de plantio em nível. 

Cronograma: durante todo o período de vigência da licença ambiental, com 

inspeções durante os períodos de maiores precipitações e intervenções no período seco. 

  

9. Compensações 

 

Não se aplica 

 

10. Controle Processual  

 

O processo se encontra formalizado e instruído corretamente no tocante à 

legalidade processual, haja vista a apresentação dos documentos necessários e exigidos 

pela legislação ambiental então em vigor, conforme enquadramento no disposto da 

Deliberação Normativa nº 217/2017. 

Neste processo se encontra a publicação em periódico local ou regional do pedido 

de Licença, conforme legislação vigente, bem como o Cadastro Técnico Federal – CTF. 

O local de instalação do empreendimento e o tipo de atividade desenvolvida estão 

em conformidade com as leis e regulamentos administrativos municipais, de acordo com 

declaração emitida pelo Município de Rio Paranaíba/MG. 

Nos termos do Decreto Estadual 47.383/2018, o prazo de validade da licença em 

referência será de 10 (dez) anos. 
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11. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da Supram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba sugere o 

deferimento desta Licença Ambiental na fase de LAC2 – Licença Ambiental Concomitante -

LOC para o empreendimento Lote 5, 6 e 7 do PADAP (matrículas 12.275; 12.276; 12.277; 

12.278; 12.279. e 13.917 ), do empreendedor Mário Miyazaki, para as atividades de  

“Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agropastoris, exceto 

horticultura”; “Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 

regime extensivo”; “Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e 

cultura de ervas medicinais e aromáticas)”; “Beneficiamento primário de produtos agrícolas: 

limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou 

tratamento de sementes”, no município de Rio Paranaíba/MG, pelo prazo de 10 anos, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes listadas no Anexo I e Automonitoramento do 

Anexo II. 

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 de Atividades Agrossilvipastoris (CAP) do Conselho 

Estadual de Política Ambiental - COPAM. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I e II) e qualquer alteração, 

modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba, tornam o empreendimento em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba, 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 LAC2 – Licença Ambiental Concomitante - LOC do Lote 5, 6 

e 7 do PADAP. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da LAC2 – Licença Ambiental Concomitante -

LOC do Lote 5, 6 e 7 do PADAP. 

Anexo III. Relatório Fotográfico. 
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ANEXO I 

 
Condicionantes para LAC2 – Licença Ambiental Concomitante - LOC do Lote 5, 6 e 7 

do PADAP. 

 

Empreendedor: Mário Miyazaki 

Empreendimento: Lote 5, 6 e 7 do PADAP 

CPF: 284.961.088-72 

Município: Rio Paranaíba/MG 

Atividade(s): Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agropastoris, 
exceto horticultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime extensivo e Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, 
viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas) e Beneficiamento primário de 
produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, 
classificação e/ou tratamento de sementes       

Código(s) DN 217/2017: G-01-03-1; G-02-07-0 ; G-01-01-5 E G-04-01-4 

Processo: 13422/2006/001/2007 

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 

Adotar técnicas conservacionistas de solo, principalmente, 
nas divisas das áreas de preservação permanente e 
reserva legal com as áreas de cultivo, a fim de conter 
processos erosivos e carreamento de insumos utilizados na 
agricultura. 

Durante a vigência 
da Licença 

03 

Apresentar análise de solo das áreas cultivadas, culturas 
anuais e cana-de-açúcar, nas profundidades de 0-20 e 20-
40 cm. Parâmetros: P, K, Ca, Mg, Na, CTC efetiva e 
potencial, S, Al, Matéria Orgânica, pH, Saturação por 
bases.  
A análise do solo deve ser feita em laboratório 
credenciado/homologado conforme determinado em 
DN COPAM n° 216/2017. 

Bienal 

04 

Isolar as áreas de preservação permanente e de reserva 
legal, por meio de cerca com arame liso, a fim de impedir o 
acesso dos animais da atividade de bovinocultura às áreas 
em questão.  

Durante a vigência 
da Licença 

05 
Apresentar um programa de aprimoramento dos 
procedimentos de operação e limpeza dos biodigestores 
(fossas sépticas). 

90 dias 

06 

Protocolizar relatório técnico fotográfico georreferenciado 
da área de compensação externa aos limites da 
propriedade, comprovando seu bom estado de 
conservação. 

Bienal 

07 
Relatar à SUPRAM TM/AP todos os fatos ocorridos no 
empreendimento, que causem impacto ambiental negativo, 
imediatamente após à constatação. 

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

 

Obs. 1 – Em razão de fato superveniente, o empreendedor poderá requerer a exclusão, a prorrogação do prazo 

para o seu cumprimento ou a alteração de conteúdo da condicionante imposta, formalizando requerimento 

escrito, devidamente instruído com a justificativa e a comprovação da impossibilidade de cumprimento, até o 

vencimento do prazo estabelecido na respectiva condicionante; sendo necessário instruir o pedido com o 

comprovante de recolhimento da taxa de expediente respectiva (Lei Estadual nº. 22.796/17 - ANEXO II - 

TABELA A). 

Obs. 2 – A comprovação do atendimento aos itens destas condicionantes deverá estar acompanhada da 

anotação de responsabilidade técnica - ART, emitida pelo(s) responsável (eis) técnico(s), devidamente 

habilitado(s), quando for o caso. 

Obs. 3 – Apresentar, juntamente com o documento físico, cópia digital das condicionantes e 

automonitoramento em formado pdf., acompanhada de declaração, atestando que confere com o original. 

Obs. 4 - Os laboratórios, impreterivelmente, devem ser acreditados/homologados conforme a Deliberação 

Normativa COPAM nº 216, de 07 de outubro de 2017, ou a que sucedê-la. 

Obs. 5 - Caberá ao requerente providenciar a publicação da concessão ou renovação de licença, no prazo de 

30 (trinta) dias contados da publicação da concessão da licença, em periódico regional local de grande 

circulação, nos termos do art. 30 da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento da LAC2 – Licença Ambiental Concomitante -LOC 

do Lote 5, 6 e 7 do PADAP. 

  

Empreendedor: Mário Miyazaki 

Empreendimento: Lote 5, 6 e 7 do PADAP 

CPF: 284.961.088-72 

Município: Rio Paranaíba/MG 

Atividade(s): Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agropastoris, 
exceto horticultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime extensivo e Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura 
e cultura de ervas medicinais e aromáticas) e Beneficiamento primário de produtos 
agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação 
e/ou tratamento de sementes       

Código(s) DN 217/2017: G-01-03-1; G-02-07-0; G-01-01-5 e G-04-01-4 

Processo: 13422/2006/001/2007 

Validade: 10 anos  

 

1. Efluentes Líquidos 

 

Local de amostragem Parâmetro Freqüência de Análise 

Saída das caixas separadoras 
de água e óleo 

DQO, óleos e graxas, pH, sólidos 
sedimentáveis, sólidos em suspensão e 

detergentes, vazão média diária 
Anual 

 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram-TMAP, até o 20º dia do mês subsequente, 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 Oleosos 

 

Enviar anualmente à Supram-TMAP, até o 20º dia do mês subsequente, os 

relatórios de controle e disposição dos resíduos sólidos gerados contendo, no mínimo os 

dados do modelo abaixo, bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do 

responsável técnico pelas informações. 
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Resíduo Transportador Disposição final Obs. 
(**) 

Denominação Origem Classe 
NBR 

10.004 
(*) 

Taxa de 
geração 
kg/mês 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

Forma 
(*) 

Empresa responsável 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

(*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 

(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 

1- Reutilização 

2 - Reciclagem 

3 - Aterro sanitário 

4 - Aterro industrial 

5 - Incineração 

6 - Co-processamento 

7 - Aplicação no solo 

8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

9 - Outras (especificar) 

 

Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa deverá 

comunicar previamente à Supram-TMAP, para verificação da necessidade de 

licenciamento específico. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas 

pelo empreendedor. Fica proibida a destinação dos resíduos Classe I, considerados como 

Resíduos Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lixões, bota-fora e/ou aterros 

sanitários, devendo o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente. 

Comprovar a destinação adequada dos resíduos sólidos de construção civil que 

deverão ser gerenciados em conformidade com as Resoluções CONAMA n.º 307/2002 e 

348/2004. 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as 

doações de resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de 

fiscalização, deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor. 

 

IMPORTANTE 

 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de 

Automonitoramento poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-TMAP, 

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 do Lote 5, 6 e 7 do PADAP. 

 

Empreendedor: Mário Miyazaki 

Empreendimento: Lote 5, 6 e 7 do PADAP 

CPF: 284.961.088-72 

Município: Rio Paranaíba/MG 

Atividade(s): Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agropastoris, 
exceto horticultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime extensivo e Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura 
e cultura de ervas medicinais e aromáticas) e Beneficiamento primário de produtos 
agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação 
e/ou tratamento de sementes 

Código(s) DN 217/2017: G-01-03-1; G-02-07-0; G-01-01-5 e G-04-01-4 

Processo: 13422/2006/001/2007 

Validade: 10 anos  

 

 

Barracão de armazenamento de insumos 

agrícolas 

 

 

Câmara fria para congelamento de semente de 

 

 

 

 

Ponto de abastecimento 

Barracão de armazenamento 
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batata 

 

Caixa separadora de água e óleo conectada 

ao ponto de abastecimento 

 

Galpão de armazenamento de resíduos sólidos 

(embalagens de recicláveis não perigosos) 

  

  

 

Pista de abastecimento de veículos 

  

 

Galpão de máquinas 
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Fossa séptica 

 

Ponto de captação 1 – captação em área de 

conflito 

 

Fossa séptica 

 

Ponto de captação 2 – captação é área de 

conflito 

  

 

Armazenamento de embalagens 

vazias de agrotóxicos 

 

        

         Bomba de captação com medidores –                      

hidrômetro e horímetro 
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Reserva legal e APP cercadas 

 

         Piscinão 

  

  

 

Área irrigada 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

                    


