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PARECER ÚNICO Nº 015/2020            Protocolo SIAM nº 0072972/2020   

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 14082/2011/003/2018  Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação Corretiva - LOC 
VALIDADE DA LICENÇA:   

10 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:         PA COPAM:         SITUAÇÃO: 

Licenciamento – AAF 14082/2011/001/2011 Autorização concedida 

Licenciamento - AAF 14082/2011/002/2015 Autorização concedida 

Outorga (captação de água subterrânea) 58485/2018 
Certidão de uso 
insignificante concedida 

 

EMPREENDEDOR: CPX Reciclagem e Comércio LTDA - EPP CNPJ: 13.727.534/0001-66 

EMPREENDIMENTO: CPX Reciclagem e Comércio LTDA - EPP CNPJ: 13.727.534/0001-66 

MUNICÍPIO: Sete Lagoas/MG ZONA: Urbana 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
(DATUM): 

LAT/Y  -19º 26’ 30.11” LONG/X  -44º 19’ 42.49” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL   X NÃO 

  

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio das Velhas 

UPGRH:  SF5 SUB-BACIA: Córrego do Barreiro  

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017): CLASSE 

F-05-07-1 
Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não-perigosos) não 
especificados. 

4 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Jose Campos dos Anjos Junior  
CREA MG: 156501/D 
Nº ART: 14201800000004671365 

RELATÓRIO DE VISTORIA: AF 125102/2019                                                 DATA: 01/11/2019  
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Michele Alcici Sarsur - Analista Ambiental 1.197.267-6  

Milena Zaninni de Santo André  8964  

Vanessa Lopes de Queiroz Neri - Analista Ambiental de Formação 
Jurídica 

1.365.585-7 
 

De acordo:  
Karla Brandão Franco - Diretora Regional de Regularização 
Ambiental da SUPRAM CM 

1.401.525-9 
 

De acordo: 
Vitor Reis Salum Tavares - Diretor Regional de Controle Processual 
da SUPRAM CM 

1.401.816-2 
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1. Resumo 

Parecer único referente ao processo de Licença de Operação Corretiva (PA 

14082/2011/003/2018), requerido pela empresa CPX Reciclagem e Comércio Ltda., 

para sua unidade destinada à atividade de beneficiamento do resíduo siderúrgico, 

localizada no município de Sete Lagoas/MG.  

Na data de 20 de setembro de 2018, foi formalizado o processo administrativo para 

regularizar as atividades do empreendimento na modalidade “Licenciamento 

Ambiental Concomitante - LAC2/LOC”.  

A atividade a ser exercida pelo empreendimento em questão é o beneficiamento do 

resíduo siderúrgico, sendo essa atividade enquadrada, pela Deliberação Normativa 

COPAM Nº 217/2017, no código F-05-07-1 (Reciclagem ou regeneração de outros 

resíduos classe 2 (não perigosos) não especificados) e, em razão da sua 

capacidade instalada, é classificada como classe 4 (porte grande e de médio 

potencial poluidor degradador). 

Foi realizada vistoria técnica ao empreendimento (AF 125102/2019), na data de 01 

de novembro de 2019, a fim de subsidiar a análise do pedido de Licença de 

Operação Corretiva.  

Com relação à infraestrutura do empreendimento, sua área total corresponde a 1,7 

hectares, dos quais 412,67 m² correspondem à área construída.  

A água utilizada pelo empreendimento, destinada às instalações sanitárias, 

vestiários e consumo humano, é fornecida pela concessionária local - Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Sete Lagoas e o consumo médio corresponde 

a 7,2 m³/mês.  

Não há qualquer intervenção ambiental prevista a ser autorizada na área do 

empreendimento e, ainda, por se tratar de uma área urbana não se faz necessária a 

averbação de Reserva Legal, dentro dos parâmetros da legislação em vigor. 

Os efluentes líquidos sanitários gerados pelo empreendimento são encaminhados a 

fossa séptica.   

A elaboração deste Parecer Único se baseou na avaliação do Plano de Controle 

Ambiental - PCA apresentado, desenvolvido por Jose Campos dos Anjos Junior, 

Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/MG - Nº ART: 

14201800000004671365, nas observações feitas durante a vistoria técnica ao 

empreendimento (AF 125102/2019), nas informações obtidas do Sistema Integrado 

de Informação Ambiental - SIAM e também nas informações complementares 

protocoladas na Supram CM (R0171433/2019).  

Dessa forma, a Supram CM sugere o deferimento do pedido de Licença de 

Operação Corretiva do empreendimento CPX Reciclagem e Comércio Ltda. 
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2. Introdução. 

  2.1. Contexto histórico.  

O empreendimento CPX Reciclagem e Comércio Ltda. iniciou suas atividades no 

local em 2011.  

Em pesquisa ao SIAM foi verificado que o empreendimento em questão obteve duas 

Autorizações Ambientais de Funcionamento (AAF). Foi concedida em 05/09/2011, 

pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, a AAF Nº 03670/2011, com 

validade até 05/09/2015 e também foi concedida na data de 11/08/2015, pelo 

COPAM, a AAF Nº 03783/2015, tendo sido válida até 11/08/2019.  

Na data de 20 de setembro de 2018, foi formalizado o processo administrativo para 

regularizar a ampliação das atividades do empreendimento na modalidade 

“Licenciamento Ambiental Concomitante - LAC2/LOC”.  

O empreendimento está em operação desde 2011, sendo que desde agosto de 2019 

vem operando sem licença ambiental. Dessa forma foi lavrado o Auto de Infração 

218606/2020 por operar sem licença.   

 

2.2. Caracterização do empreendimento.  

O empreendimento CPX Reciclagem e Comércio Ltda. está localizado no Bairro 

Barreiro de Cima, no município de Sete Lagoas, nas coordenadas geográficas: LAT -

19º 26’ 30.85” e LONG -44º 19’ 42.49” como pode ser visto na figura 01.   

 

Figura 01: Imagem de satélite do empreendimento CPX Reciclagem e Comércio Ltda.   

A atividade a ser exercida pelo empreendimento em questão é o beneficiamento do 

resíduo siderúrgico, sendo essa atividade enquadrada, pela Deliberação Normativa 

COPAM Nº 217/2017, no código F-05-07-1 (Reciclagem ou regeneração de outros 

resíduos classe 2 (não perigosos) não especificados) e em razão da sua capacidade 
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instalada, é classificada como classe 4 (porte grande e de médio potencial poluidor 

degradador). 

Trata-se de unidade fabril que produz escória britada, pó de escoria, granulado de 

gusa e minério de ferro.  

Possui uma capacidade nominal instalada de 1.500,0 t/dia, ocupando uma área total 

de 1,7 hectares, dos quais 412,67 m² correspondem à área construída.  

A operação do empreendimento ocorre em único turno de produção, opera durante 6 

dias da semana, por todo o ano e emprega um total de 15 funcionários, sendo 13 na 

produção e 02 no setor administrativo.  

A água utilizada pelo empreendimento, destinada às instalações sanitárias, 

vestiários e consumo humano, é fornecida pela concessionária local – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Sete Lagoas e o consumo médio corresponde 

a 7,2 m³/mês. O empreendimento possui uma cisterna que é utilizada somente em 

casos extraordinários, sendo a mesma regularizada por meio da Certidão de 

Registro de Uso Insignificante Nº 75606/2018, emitida pelo IGAM. 

A energia elétrica utilizada pela empresa é fornecida pela CEMIG, com um consumo 

médio mensal de 3.713,46 kW/h.  

O fluxograma básico do processo industrial do empreendimento CPX Reciclagem e 

Comércio Ltda. encontra-se ilustrado na figura 02 abaixo.  

O processo produtivo consiste basicamente no beneficiamento do resíduo 

siderúrgico pela empresa por meio da classificação granulométrica, separação 

magnética e estocagem dos produtos.  

A matéria prima utilizada no processo produtivo da empresa é o Rom de minério e 

escória. Esse resíduo siderúrgico recebido primeiramente é classificado, de acordo 

com as características físicas do material (granulometria), sendo então submetido a 

uma trituração manual inicial até atingir tamanho suficiente para passar pelos 

britadores.  

Posteriormente a matéria-prima é transportada para a entrada do Britador Mandíbula 

onde ocorrerá a britagem do minério. O empreendimento conta com 5 plantas no 

seu processo de produção.  

De forma simplificada, ocorrem nessas cinco plantas o processo de transporte e 

trituração inicial da matéria-prima, a britagem por meio de britadores e a 

classificação granulométrica e magnética do minério por meio de peneiras 

vibratórias e magnéticas.  
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Figura 02: Fluxograma do processo produtivo do empreendimento CPX Reciclagem e 

Comércio Ltda. Fonte: PCA 

Os produtos principais fabricados na unidade são a escória britada (5 t/dia), pó de 

escoria (7 t/dia), granulado de gusa (6 t/dia) e minério de ferro (11 t/dia).  

Os equipamentos necessários para o processo produtivo estão relacionados abaixo 

conforme a planta de produção.  

Planta 1: 01 britador primário 60x40 marca Aço Paulista (motor Weg 5cv), 01 

rebritador 80x13 marca Aço Paulista (motor Weg 20cv), 02 polias magnéticas 

Equimaq, 01 peneira vibratória (motor Weg 10cv), 01 alimentador (motor Weg 20cv) 

e 07 correias transportadoras (03 unidades 9,0 m e motor Weg 5cv, 03 unidades 

12,0 m e motor Weg 5cv e 1 unidade 5,0 m com motor Weg 3cv).  
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Planta 2: 01 silo com calha vibratória (motor Weg 2cv), 01 polia magnética Equimaq, 

01 peneira vibratória (motor Weg 5cv), e 04 correias transportadoras (03 unidades 

6,0 m e motor Weg 5cv, 01 unidade 7,0 m e motor Weg 5cv).  

Planta 3: 01 silo com calha vibratória (motor Weg 1cv), 01 polia magnética Equimaq, 

01 peneira vibratória (motor Weg 3cv), e 02 correias transportadoras (01 unidade 4,0 

m e motor Weg 2cv, 01 unidade 6,0 m e motor Weg 2cv).  

Planta 4: 01 silo com calha vibratória (motor Weg 1cv), 01 polia magnética Equimaq, 

01 peneira vibratória (motor Weg 5cv), e 04 correias transportadoras (5,0 m e motor 

Weg 3cv).  

Planta 5: 01 silo com calha vibratória (motor Weg 1cv), 01 polia magnética Equimaq, 

01 peneira vibratória (motor Weg 5cv), e 03 correias transportadoras (02 unidades 

7,0 m e motor Weg 2cv e 01 unidade 9,0 m e motor Weg 2cv).  

A empresa CPX Reciclagem possui sua própria reserva de combustível utilizado 

para abastecimento dos veículos. O combustível é fornecido pela empresa Recol 

Revendedor de Petróleo Colonial Ltda. e armazenado em tanque aéreo localizado 

no pátio do empreendimento. Ressalta-se que o tanque conta com bacia de 

contenção de piso impermeável, canaletas para drenagem e caixa separadora de 

água e óleo. 

O empreendimento possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros N° 

20190330362/2019 com validade até 08/11/2024.      

 

3. Diagnóstico Ambiental 

O empreendimento CPX Reciclagem e Comércio Ltda. localiza-se na Rodovia BR 

040, Km 465, Bairro Barreiro de Cima, no município de Sete Lagoas e encontra-se 

em operação desde 2011.  

Foram obtidas as seguintes informações após consulta a Infraestrutura de Dados 

Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente (IDE- Sisema): o empreendimento 

CPX Reciclagem não está inserido dentro de unidade de conservação e na sua área 

de abrangência; não se verificou proximidade com terra indígena e terra quilombola. 

Quanto à espeleologia, o empreendimento se insere em parte em área mapeada 

como de Muito Alto grau de potencialidade, de acordo com “Mapa de Potencialidade 

de Ocorrência de Cavernas no Brasil” publicado pelo CECAV e disponível para 

consulta no IDE-Sisema. Em consulta ao Mapa Geológico do Estado de Minas 

Gerais, publicado pela CODEMIG/CPRM, os litotipos locais são pertencentes à 

Formação Serra de Santa Helena predominantemente pelítica com sedimentos 

sílico-argilosos e intercalações subordinadas de rochas calcárias. Nos autos do 

processo foi apresentado Estudo de Prospecção Espeleológica, elaborado pela 
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empresa CSC Geologia & Engenharia, de responsabilidade técnica de José Campos 

dos Anjos Júnior (CREA-MG 156501D, ART 14201800000004671365). O estudo 

pautou-se na descrição fisiográfica da área de inserção do empreendimento com 

base em dados secundários, observações de campo e entrevistas. A área de 

inserção do empreendimento foi descrita com litotipos pertencentes à Formação 

Serra de Santa Helena que localmente exibem siltitos e argilitos com níveis de 

arenitos, ocorrência de perfis de solo desenvolvidos sem potencialidade local para 

abrigar cavidades.  

Adicionalmente foi informado que ocorrem na área pastagens, residências, 

comércios e trecho da BR-040, com somente porções remanescentes de vegetação 

nativa que foram percorridas pelo caminhamento de campo. A cavidade registrada 

no banco de dados do CECAV (CANIE) mais próxima à área do empreendimento é 

a Caverna BR24 que dista mais de 2,7 km da área em foco. A equipe da SUPRAM 

CM entende a área em tela como de baixo potencial espeleológico e se dispensa o 

empreendedor da prospecção espeleológica. Neste sentido, entende-se que não há 

que se falar em impactos reais ou potenciais sobre o patrimônio espeleológico, nem 

tampouco na necessidade de adoção de medidas de compensação, mitigação ou 

controle por parte do empreendedor. Tal fato, no entanto, não furta o empreendedor 

de tomar providências legais cabíveis caso venham a ocorrer descobertas fortuitas 

durante a vida útil do empreendimento. 

No que se refere ao IPHAN e IEPHA, o empreendedor apresentou declaração de 

que o empreendimento em questão não terá impacto em terra indígena, quilombola, 

bem cultural acautelado, nem em área de segurança aeroportuária nos termos do 

artigo 27 da Lei Nº 21.972/2016.  

O empreendimento está localizado no bioma Cerrado e a vegetação da ADA foi 

classificada como exótica, sendo encontradas as espécies eucalipto e leucena em 

abundância. Importante salientar que não existe intervenção em vegetação prevista 

para essa Licença Ambiental. 

 

4. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras. 

 

Avaliação dos Sistemas de Controle Ambiental  

Dentre as características ambientais mais relevantes da unidade industrial em 

questão, podemos destacar os efluentes líquidos sanitários, emissões atmosféricas, 

resíduos sólidos, águas pluviais e geração de ruídos.  
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 Efluentes Líquidos Sanitários 

A operação do empreendimento CPX Reciclagem e Comércio Ltda. implica na 

geração de efluentes sanitários, o que caracteriza o impacto potencial de alteração 

da qualidade das águas e contaminação do solo. 

Para mitigação deste impacto, o empreendimento implantou um sistema de 

tratamento do efluente sanitário composto por Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio, Caixa 

de Inspeção e Caixa Gradeadora. Após tratado o efluente sanitário é encaminhado 

até o sumidouro, para infiltração do solo.   

Ressalta-se que foi informado, por meio do documento R0188135/2019 de 

13/12/2019, que o sistema de tratamento de efluentes foi totalmente implantado e 

está operacional.  

Não ocorre geração de efluentes industriais, pois a manutenção e limpeza dos 

veículos e máquinas são realizadas por empresa terceirizada em outro local.  

 

 Emissões atmosféricas 

O empreendimento não gera efluentes atmosféricos em seu processo industrial, 

porém o transito intenso de veículos no pátio da empresa provoca emissão 

descontinua de material particulado.  

Como forma de mitigar esse impacto, todas as vias e áreas de circulação passam 

por uma aspersão de água, com frequência mínima de quatro vezes ao dia, por meio 

de um caminhão pipa próprio.  

Outra medida implantada foi o plantio de eucalipto e sansão do campo como 

cortinas vivas, para evitar a dispersão do material particulado pelo vento.  

 

 Resíduos sólidos 

O empreendimento possui um local para armazenamento dos recipientes de óleo 

usados na manutenção de máquinas e equipamentos, que consiste numa estrutura 

coberta, com bacia de contenção impermeabilizada e de capacidade volumétrica 

para contenção de vazamento.  

Foi apresentado, por meio do protocolo R0188135/2, a comprovação da implantação 

da Central de Armazenamento de Resíduos.  

A Tabela 01 a seguir apresenta a relação dos principais resíduos sólidos gerados no 

empreendimento, sua estimativa de geração e destinação. 
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Tabela 01: Resíduos sólidos gerados na empresa CPX Reciclagem e Comércio Ltda.   

Resíduos gerados Quantidade gerada 
estimada 

Disposição final 

Restos de alimentos em 
geral/sanitários/escritório 

 
5,0 kg/mês 

Incineração - INCA INCINERAÇÃO E 
CONTROLE AMBIENTAL LTDA. 

Resíduos não passíveis 
de reciclagem originados 
do processo produtivo 

 
20,0 kg/mês 

Reciclagem - RSM GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA. 

Estopas e demais 
materiais contaminados 
por óleos e graxa, 
inclusive EPIs 

 
3,0 kg/mês 

Incineração - INCA INCINERAÇÃO E 
CONTROLE AMBIENTAL LTDA. 

Peças metálicas de 
reposição, tambores e 
originados do processo 
produtivo 

 
25,0 kg/mês 

Reciclagem - RSM GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA 

Lodo biodigestor 0,1 kg/mês Incineração - INCA INCINERAÇÃO E 
CONTROLE AMBIENTAL LTDA. 

Fonte: PCA e Informações Complementares, 2019. 
 
 

Ressalta-se que todos os resíduos gerados no empreendimento devem ser 
destinados para empresas regularizadas para este fim. 
 

 Águas pluviais 

O empreendimento possui apenas na área do escritório/refeitório canaleta para 

direcionamento das águas pluviais e não existe direcionamento para nenhum corpo 

hídrico receptor.  

Foi apresentado por meio do protocolo R0171433/2019, projeto de drenagem pluvial 

de todo o empreendimento, onde serão instaladas canaletas de concreto do tipo 

meia-cana em todo entorno do terreno direcionando a água pluvial para as partes 

mais baixas, onde serão construídos dois tanques de sedimentação. O cronograma 

de execução é restrito a 60 dias.   

Será objeto de condicionante desse parecer a execução do projeto apresentado.  

 

 Ruídos  

Para prevenir o ruído a empresa instalou borrachões nas paredes metálicas da 

planta de beneficiamento, com o objetivo de amortecer e silenciar a passagem das 

pelotas de minério durante o ciclo. Conforme a última vistoria realizada no 

empreendimento foi observada que o ruído é inerente à atividade e restrito ao 

ambiente interno.  

O empreendedor apresentou relatório de medição de ruído ambiental, realizado em 

4 pontos no entorno do empreendimento. Todas as medições atenderam a 

legislação vigente, exceto os valores dos pontos de medição 01 e 02 (73,56 dB e 

71,61 dB respectivamente pontos 01 e 02). Foi descrito no relatório que as fontes 
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geradoras de som nos pontos mencionados são provenientes do tráfego de 

máquinas, veículos internos e veículos externos provenientes da BR 040.  

Ressalta-se que será objeto de condicionante deste parecer o automonitoramento 

anual da pressão sonora no entorno do empreendimento.  

 

5. Controle Processual   

 

A análise jurídica do processo de licenciamento ambiental baseia-se nos princípios 

norteadores do Direito Ambiental, bem como nas legislações federais e estaduais 

concernentes ao tema, tais como: Lei n° 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente), Resolução CONAMA n° 237/1997; Decreto Estadual n° 

47.383/2018, que estabelece normas para o licenciamento ambiental e autorizações 

ambientais de funcionamento no Estado de Minas Gerais; Lei Federal n° 

12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro); Lei Estadual n° 20.922/2013, que dispõe 

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. 

 

No que concerne, especificamente, à utilização de recursos hídricos, a análise é 

realizada considerando-se os preceitos estabelecidos pelas Políticas Nacional e 

Estadual de Recursos Hídricos, consubstanciados nas leis nos 9.433/97 e 13.199/99, 

respectivamente, e ainda tendo como base a Portaria IGAM nº 48/2019, bem como 

demais atos administrativos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), 

quando pertinentes. 

 

O processo em questão encontra-se devidamente formalizado e instruído com a 

documentação listada nos FOB, constando nos autos, dentre outros documentos, os 

estudos ambientais RCA (fls. 24ss) e PCA (fls. 23ss), o Certificado de Regularidade 

no Cadastro Técnico Federal atualizado (fls. 19) e a Declaração de Conformidade da 

Prefeitura (fls. 21). 

 

Foram apresentadas Anotações de Responsabilidade Técnica pelos responsáveis 

pelos estudos ambientais apresentados (fls. 57, 84 ss). 

 

Quanto às entidades intervenientes IPHAN e IEPHA, o empreendedor declarou que 

não é possível identificar ou relacionar qualquer tipo de impacto gerado aos bens 

culturais e que o empreendimento em tela não apresenta qualquer indício de 

geração de impacto sob os patrimônios culturais de competência da União, Estado 

ou Município nos termos do art. 27 da Lei 21.972/2016. 
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Em atendimento ao Princípio da Publicidade foram publicados pelo empreendedor, 

em jornal de grande circulação, o requerimento de LOC (fls. 85) e pelo Estado no 

Diário Oficial (fls. 88). 

 

Cumpre ressaltar que o imóvel onde se localiza o empreendimento se trata de 

imóvel urbano em que pese a matrícula apensada aos autos não esteja atualizada 

faça referência a imóvel rural. 

 

Tratando da questão da localização, tem-se a da Lei Complementar nº 222 de 17 de 

julho de 2019 que altera a lei complementar nº 209 de 22 de dezembro de 2017 que 

dispõe sobre normas de uso e ocupação do solo do município de Sete Lagoas em 

conformidade ao Plano Diretor do Município (Lei complementar nº 109 de 09 de 

outubro de 2006) deixando claro que região onde se localiza o empreendimento é 

zona urbana, denominada núcleo urbano do Barreiro.  

 

Ademais, para além do critério da localização do imóvel que determina como área 

urbana àquela definida em legislação municipal, a questão também deve ser 

analisada sob a ótica do art. 15, do Decreto-Lei nº 57/66, que acrescentou o critério 

da destinação dada ao imóvel.  

 

Para que o imóvel fosse caracterizado rural, seria imprescindível que, 

comprovadamente, fosse utilizado a bem da exploração extrativa, vegetal, agrícola, 

pecuária ou agroindustrial, o que não é o caso do empreendimento, sendo que a 

atividade de reciclagem e regeneração de resíduos é incompatível com o regime de 

um imóvel rural. 

 

Não bastassem os argumentos pontuados, o empreendedor já deu início ao 

procedimento para a descaracterização formal do imóvel de rural para urbano no 

INCRA, conforme OFÍCIO Nº 22651/2020/SR(06)MG-F1/SR(06)MG-

F/SR(06)MG/INCRA-INCRA. 

 

Deste modo, restou dispensado de apresentação de CAR, reserva legal e demais 

procedimentos referentes ao regime de imóvel rural, tendo sido, inclusive, 

condicionado nesse parecer único a finalização do procedimento face ao INCRA. 

 

Cumpre atentar para a razoabilidade que se exige diante do cenário atual de 

pandemia em razão do coronavírus que obstam o regular procedimento das demais 

instituições e impede a atualização e descaracterização formal na matrícula do 

imóvel do empreendimento. 
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Quanto aos custos de análise, foram juntados ao processo todos os comprovantes 

de pagamentos efetuados pelo empreendedor (fls. 12 ss), tendo sido apurado, por 

meio da planilha final de custos, que não há qualquer valor residual a ser pago pelo 

empreendedor. 

 

Trata-se, em suma, de empreendimento industrial enquadrado na classe 6 (seis) da 

Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017, cuja análise técnica, em conclusão, 

sugere o deferimento do pedido de concessão da Licença de Operação em caráter 

corretivo, com validade de 10 (dez) anos, condicionada às determinações 

constantes nos Anexos deste Parecer Único. Deste modo, não havendo óbice, 

recomendamos o deferimento, nos termos do Parecer Técnico. 

 

6. Conclusão    

A equipe interdisciplinar da Supram CM sugere o deferimento desta Licença 

Ambiental na fase de Licença de Operação em caráter corretivo - LOC, para o 

empreendimento CPX Reciclagem e Comércio Ltda. para a atividade de: 

Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não-perigosos) não 

especificados, no município de Sete Lagoas, MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada 

ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

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 à Supram CM, tornam 

o empreendimento em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental 

Central Metropolitana, 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. 

 

7. Anexos    

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação em caráter corretivo - LOC da 

CPX Reciclagem e Comércio Ltda.    

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação em caráter 

corretivo - LOC da CPX Reciclagem e Comércio Ltda.    
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ANEXO I 

 

Condicionantes para Licença de Operação em caráter corretivo - LOC da CPX 

Reciclagem e Comércio Ltda.    

Empreendedor: CPX Reciclagem e Comércio Ltda.    
Empreendimento: CPX Reciclagem e Comércio Ltda.    
CNPJ:  13.727.534/0001-66 
Município: Sete Lagoas/MG 
Atividade:  Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não-

perigosos) não especificados.  
Código DN 217/2017: F-05-07-1 
Referência: Licença de Operação em caráter corretivo – LOC 
Validade: 10 (dez) anos  

  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

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

Durante a validade 
da Licença de 

Operação. 

02 

Apresentar semestralmente a Declaração de 
Movimentação de Resíduo – DMR, emitida via Sistema 
MTR-MG, referente ao transporte e destinação final dos 
resíduos gerados pelo empreendimento, conforme 
prazos e determinações previstos pela Deliberação 
Normativa – DN 232/2019.  

Primeiro DMR até 
28/02/2020, os 

demais seguir as 
previsões da DN 

232/2019 

03 
Implantar o projeto de drenagem pluvial apresentado 
conforme cronograma e comprovar mediante 
apresentação de relatório técnico-fotográfico.  

30 dias para 
apresentação do 

relatório 

04 

Dar prosseguimento a descaracterização do imóvel 
rural no INCRA nos termos do OFÍCIO Nº 
22651/2020/SR(06)MG-F1/SR(06)MG-
F/SR(06)MG/INCRA-INCRA para fins de atualização 
da matrícula do imóvel, comprovando a efetiva 
descaracterização junto aquele órgão. 

30 dias após 
manifestação do 

INCRA 

* 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 Licença de Operação em caráter corretivo 

- LOC da CPX Reciclagem e Comércio Ltda.    

 

Empreendedor: CPX Reciclagem e Comércio Ltda.    
Empreendimento: CPX Reciclagem e Comércio Ltda.    
CNPJ:  13.727.534/0001-66 
Município: Sete Lagoas/MG 
Atividade:  Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não-
perigosos) não especificados. 
Código DN 217/2017: F-05-07-1 
Referência: Licença de Operação em caráter corretivo – LOC 

Validade: 10 (dez) anos  

 
 
1 - Efluente líquido 
 

Local de amostragem Parâmetros 
 

Frequência 

 
Entrada e saída do 
sistema de tratamento do 
efluente sanitário.   

pH, DBO, DQO, sólidos 
sedimentáveis, sólidos em 
suspensão, óleos e 
graxas, ABS e 
temperatura.  

 
Mensal 

 

Relatórios: Enviar semestralmente à Supram-CM os resultados das análises 
efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN 
COPAM nº 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- Ruídos 
 
Enviar anualmente à SUPRAM CM, até 45 dias após a data de realização da 
amostragem da pressão sonora. O relatório deverá conter a identificação, registro 
profissional e a assinatura do responsável técnico pelas amostragens.  
 
As amostragens deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual 
n°10.100/1990 e Resolução CONAMA nº 01/1990.  
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O relatório deverá ser de laboratórios cadastrados, conforme DN COPAM nº 
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 desde que solicitados conforme 

previsão contida na Deliberação Normativa COPAM nº 209 de 25/05/2016 

que alterou a Deliberação Normativa COPAM nº 17/1996; 

 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.  

 


