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PARECER ÚNICO Nº 1223253/2016 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 29310/2011/001/2012 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação Corretiva – LOC VALIDADE DA LICENÇA: 04 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Outorga de poço tubular 07289/2012 Análise concluída para deferimento 

Outorga de poço tubular 07288/2012 Análise concluída para deferimento 

 

EMPREENDEDOR: FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI CNPJ: 10.426.902/0002-29 

EMPREENDIMENTO: FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI CNPJ: 10.426.902/0002-29 

MUNICÍPIO(S): ITUIUTABA/MG ZONA: Urbana  

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): SAD69 

LAT/Y  18º 58’ 03,78” LONG/X  49º 29’ 18” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

NOME:  

BACIA FEDERAL:  RIO PARANAIBA BACIA ESTADUAL: RIO TIJUCO 

UPGRH:  PN3 SUB-BACIA: CÓRREGO DA LAGOA 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): CLASSE 

D-01-03-1 ABATE DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (BOVINOS) 5 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

NAZARA MARIA NAVES SILVA 43.348/D 

RELATÓRIO DE VISTORIA: 101872/2016  DATA: 27/06/2016 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

RODRIGO ANGELIS ALVAREZ – Analista Ambiental (Gestor)  1191774-7  

JOELMA MARIA SANTOS SILVA - Gestora Ambiental 1100180-7  

De acordo: JOSE ROBERTO VENTURI – Diretor Regional de Apoio 
Técnico 

1198078-6 
 

De acordo: KAMILA BORGES ALVES – Diretor(a) de Controle 
Processual 

1151726-5 
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1. Introdução 

 

O presente licenciamento se refere à solicitação de Licença de Operação Corretiva do 

Empreendimento FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI, que está situado na Rodovia BR 365, km 

752 Bairro Paranaíba no município de Ituiutaba/MG.  

 
Área do empreendimento – Google Earth 2016. 

 
O processo para a LOC teve início em 20/12/2011, por meio da entrega do Formulário de 

Caracterização do Empreendimento (FCE), o qual gerou o Formulário de Orientação Básica 
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(FOB) de nº 951143/2011. Em 02/05/2014, o empreendedor formalizou o requerimento da 

Licença, com a entrega da documentação exigida no referido FOB. O empreendimento possui 

TAC assinado em 15/02/2012, com SUPRAM TMAP, conforme solicitação protocolada 

(R183953/2011) em 21/12/2011. 

 

O empreendimento foi vistoriado em 15/10/2012, conforme relatório de vistoria nº 

050/2012. Em 27/06/2016 foi feito nova vistoria, conforme auto de fiscalização nº 101872/2016. 

Em 08/07/2016 foi solicitado informações complementares a empresa que foi respondida no dia 

23/11/2016.  

 

 

2. Caracterização do Empreendimento 

 

O empreendimento, FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI, dedica-se a atividade de abate 

de animais de médio e grande porte (bovinos) com produto final em meias carcaças e/ou 

dianteiro e traseiro, com capacidade instalada para abater 500 cabeças/dia. O frigorífico não 

possui graxaria, nem desossa de carne e nem triparia. O frigorífico possui cadastro ativo, nº 

2560, junto Serviço de Inspeção Federal – SIF com data de registro de 28/01/1983.   

 

O Empreendimento exerce suas atividades em um terreno com área de 33.689 m² e 

possui área útil de 6.827,81 m², sendo 3.030,54 m² de edificações e 3.797,27 m² de 

estacionamentos e pátios de manobras. Esse imóvel e suas estruturas pertencem a Prefeitura 

Municipal de Ituiutaba e foi concedido para uso, conforme processo licitatório nº 121/2011, 

concorrência pública nº 004/2011 e contrato nº 140/2011 à empresa FRIG’WEST FRIGORÍFICO 

EIRELI. Cabe lembrar que as instalações do frigorífico datam da década de 80 e já foram 

operadas por diversas empresas ao longo dos anos. 

 

O processo produtivo de abate se inicia com o recebimento dos animais, colocação e 

permanência nos currais em período de jejum, descanso com dieta à base de água por período 

mínimo determinado. No início do abate é feito a lavagem dos animais e segue ao atordoamento 

por pistola pneumática, em seguida o animal é içado por guinchos, onde é feito a sangria. Em 

seguida, faz-se a esfola do couro, e logo após efetua-se a evisceração. Neste momento é feita a 

inspeção nas vísceras e nas carcaças, sendo que se houver alguma condenação, as mesmas 

seguem destino específico determinado pelo SIF. As aprovadas seguem para a seção de 

bucharia e seção de miúdos, onde é feita a toalete. As carcaças são serradas ao meio, 
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conduzidas para toalete e lavagem. Em seguida são encaminhadas para serem armazenadas 

em câmaras de resfriamento, por um período de 24 h, cumprido o período, são encaminhadas à 

expedição. 

 

O sangue originário da sangria dos animais é direcionado a 01 (um) tanque de 

resfriamento em local coberto com piso em concreto, com destinação diária para processamento 

na empresa Rações Patense em processo de renovação de licença junto a SUPRAM TMAP. 

 

O couro retirado dos animais é direcionado para a caçamba de caminhão, localizado em 

local coberto com piso em concreto com coleta de efluentes líquidos, que faz a retirada 

diariamente do couro para a empresa Curtume Centro Oeste Ltda. do município de Senador 

Canedo/Goiás, com licença SEMARH valida até 22/12/2020. 

 

Os resíduos de linha verde (esterco e conteúdo ruminal) passam por peneira estática e 

são armazenados em caçamba de caminhão, localizado em local coberto com piso em concreto 

com coleta de efluentes líquidos, com destinação diária para compostagem na Fazenda 

Colorado de Ademar Mario Ferreira Aguiar em processo de renovação de licença junto a 

SUPRAM TMAP.  

 

As vísceras (não comestíveis), gordura e resíduos da peneira rotativa da linha vermelha 

são recolhidos e destinados diariamente para processamento na empresa Rações Patense. 

 

Os pêlos, chifres, cascos e bílis são embalados e armazenados em galpão coberto com 

piso em concreto até a sua comercialização. 

 

O empreendimento possui caldeira a lenha, modelo COBRASMA com capacidade de 

1.680 kg v/h e sistema de controle instalado, para geração de vapor utilizado no processo de 

abate. As cinzas provenientes da caldeira são armazenadas junto aos resíduos da linha verde e 

destinados a compostagem na Fazenda Colorado. Foi apresentado certificado de registro de 

consumidor de lenha da empresa e em validade. 

 

O sistema de refrigeração utiliza amônia com 02 (dois) tanques de armazenamento com 

capacidade de 1.250 L cada. Foi apresentado pela empresa Plano de Ação Emergencial para 

Amônia – PAE Amônia datado de 23/09/2016 e Plano de Ação de Vazamento de Amônia datado 

de 01/03/2012 e revisado em 01/06/2016. 
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O frigorífico possui gerador a diesel com tanque de armazenamento de 6 m³ com bacia 

de contenção. 

 

Todos os efluentes líquidos provenientes da linha verde, linha vermelha, áreas de 

carregamento de couro, vísceras, sangue, esterco/rúmem, curral, lavagem de gaiola, são 

recolhidos e destinados a 01 (um) tanque de concreto com capacidade de armazenamento de 

215 m³ (antigo raspador) e a 01 (um) tanque metálico com capacidade de armazenamento de 

520 m³, onde os mesmos são bombeados diariamente para a ETE – SAE Ituiutaba para 

tratamento, das 22:00 às 06:00, conforme termo de compromisso assinado entre as partes em 

dezembro de 2011, ou seja, não há tratamento de efluentes líquidos no local. 

 

Os resíduos comuns gerados no empreendimento são encaminhados a coleta pública 

municipal, os resíduos recicláveis são destinados a Cooperativa de Coleta Seletiva de Ituiutaba. 

Os efluentes líquidos domésticos gerados são encaminhados para SAE Ituiutaba/MG. 

 

O frigorífico opera em turno único de segunda a sábado, sendo: administrativo das 07:00 

às 17:00, abate das 04:30 até terminar e embarque das 02:30 até terminar e possui 

aproximadamente 200 (duzentos) funcionários. 

 

 

3. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 

 

Para atender a demanda hídrica necessária para desenvolvimento da atividade, o 

empreendimento utiliza água proveniente de 02 (dois) poços tubulares, processos nº 07288/2012 

e 07289/2012, que estão com análise técnica concluída para deferimento por esta SUPRAM 

aguardando conclusão do licenciamento para publicação da portaria. Os poços possuem 

hidrômetro e horímetro instalados. 

 

 

4. Área de Preservação permanente (APP) 

 

As áreas de preservação permanente dentro do imóvel em questão somam 2,1692 

hectares da propriedade, sendo que 0,86 hectares serão objeto de recuperação, conforme PTRF 

apresentado. 
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O proprietário solicitou a regularização da ocupação antrópica consolidada em área de 

preservação permanente (APP) em zona urbana em área de 0,8864 hectares onde existem 

partes das estruturas do frigorifico. O responsável técnico apresentou laudo técnico atestando a 

ocupação antrópica consolidada anterior à data de 22 de julho de 2008, conforme cópias de 

imagens de aerofotometria anexadas ao processo, cujas originais se encontram arquivadas na 

Secretária Municipal de Planejamento de Ituiutaba, datada de julho de 2006. 

 

Dessa forma, uma vez comprovado pelo empreendedor que a intervenção em APP é 

considerada ocupação antrópica consolidada, subsiste respeitada a continuidade das referidas 

ocupações, em conformidade com o art. 2º, III e art, 17 da Lei Estadual nº 20.922/2013, abaixo 

transcrito:  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

III - ocupação antrópica consolidada em área urbana o uso alternativo do solo 

em Área de Preservação Permanente - APP - definido no plano diretor ou projeto 

de expansão aprovado pelo município e estabelecido até 22 de julho de 2008, 

por meio de ocupação da área com edificações, benfeitorias ou parcelamento do 

solo; 

(...) 

Art. 17. Será respeitada a ocupação antrópica consolidada em área urbana, 

atendidas as recomendações técnicas do poder público 

 

 

5. Reserva Legal 

 

Empreendimento localizado em área urbana. 

 

 

6. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 

 

6.1 - Efluentes líquidos 

Impacto: 

O efluente líquido industrial gerado no processo de abate, limpeza e manutenção das 

instalações e efluentes domésticos. 

 

Medida Mitigadora: 

O efluente liquido industrial passa por tratamento físico (peneira estática, peneira rotativa, 

decantação de gordura) na empresa é armazenado em tanques e bombeado diariamente a ETE 
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da SAE de Ituiutaba para tratamento. Os efluentes domésticos também são encaminhados a 

ETE da SAE. 

 

6.2 – Resíduos sólidos 

Impacto: 

A geração de resíduos no processo de abate e expedição, resíduos na área 

administrativa e sanitários.  

 

Medida Mitigadora: 

Os resíduos gerados no processo de abate (sangue, esterco, rumem, vísceras, couro, 

gorduras, cinzas, etc.) são segregados e destinados diariamente para processamento, outros 

resíduos (pêlos, chifres, cascos e bílis) são armazenados até sua comercialização. Os resíduos 

recicláveis são destinados a Cooperativa de Coleta Seletiva de Ituiutaba e os resíduos 

domésticos são encaminhados a coleta pública. 

 

6.3 – Atmosférico 

Impacto: 

Emissões provenientes da caldeira. 

 

Medida Mitigadora: 

A caldeira existente no empreendimento possui medida de controle instalada, sendo 

composta por lavador de gases. 

 

 

7. 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 em vigor, conforme enquadramento no disposto da Deliberação Normativa nº 74/2004. 

 

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

Licença, conforme determina a Deliberação Normativa COPAM nº 13/95. 
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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 pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba/MG, anexada aos autos. 

 

 

8. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da Supram TMAP sugere o deferimento desta Licença Ambiental 

na fase de Licença de Operação em caráter Corretivo, para o empreendimento FRIG’WEST 

FRIGORÍFICO EIRELI, para a atividade de “ABATE DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE 

PORTE (BOVINOS)”, no município de ITUIUTABA/MG, pelo prazo de 04 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 

Unidade Regional Colegiada do Copam TMAP. 

 

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 TMAP, tornam o empreendimento 

em questão passível de autuação. 

 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do TMAP 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. 
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12. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) do(a) FRIG’WEST 

FRIGORÍFICO EIRELI. 

 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) do(a) 

FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI. 

 

Anexo III. Relatório Fotográfico do(a) FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI. 
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ANEXO I 

 
Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) do(a)  

 

Empreendedor: FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI 

Empreendimento: FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI 

CNPJ: 10.426.902/0002-29 

Municípios: ITUIUTABA/MG 

Atividade(s): ABATE DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (BOVINOS) 

Código(s) DN 74/04: D-01-03-1 

Processo: 29310/2011/001/2012 

Validade: 04 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 

Apresentar relatório técnico e fotográfico com ART, referente 
ao acompanhamento do plantio das mudas na área de 
preservação permanente – APP do Córrego da Lagoa e do Rio 
Tijuco, conforme projeto apresentado. 

Julho do ano vigente 
 

Durante a vigência de 
Licença de Operação 

Corretiva 

02 
Relatar a esta SUPRAM TMAP sobre qualquer ocorrência 
atípica ou alterações que possam gerar impactos ambientais 
negativos na área. 

Durante a vigência da 
Licença de Operação 

Corretiva 

03 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 
definido no Anexo II. 

Durante a vigência de 
Licença de Operação 

Corretiva 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir do recebimento do Certificado da Licença. 
Obs.:  
1 - 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. Todavia, deverá ser protocolado em até 60 dias de seu vencimento e acompanhada de 
justificativa que comprove a impossibilidade técnica de cumprimento da medida da forma estabelecida. O 
requerimento de alteração prazo de condicionante com prazo para cumprimento igual ou inferior a 60 (sessenta) dias 
poderá ser protocolado em até 30 (trinta) dias de seu vencimento. 
2 – A comprovação do atendimento aos itens destas condicionantes e projetos deverá estar acompanhada da 
anotação de responsabilidade técnica - ART, emitida pelo(s) responsável (eis) técnico(s), devidamente habilitado(s), 
quando for o caso; 
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. 
4 - Os laboratórios impreterivelmente devem ser acreditados/homologados conforme a Deliberação Normativa 
COPAM nº 167, de 29 de junho de 2011. 
. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) do(a)  

  

Empreendedor: FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI 

Empreendimento: FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI 

CNPJ: 10.426.902/0002-29 

Municípios: ITUIUTABA/MG 

Atividade(s): ABATE DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (BOVINOS) 

Código(s) DN 74/04: D-01-03-1 

Processo: 29310/2011/001/2012 

Validade: 04 anos  

 

1. Resíduos Sólidos e Oleosos 

 

Realizar MENSALMENTE e enviar ANUALMENTE, até o 20 dia do mês subsequente, a 

Supram-TMAP, 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. 

 

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. 
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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. 

 

2. Efluentes Atmosféricos 

 

Local de amostragem Parâmetro Freqüência de Análise 

Chaminé da caldeira MP e CO Anualmente  

Veículos movidos a óleo diesel Portaria IBAMA 85/1996 Anualmente 

 

Relatórios: Enviar ANUALMENTE a Supram-TMAP, até o 20 dia do mês subsequente, os 

resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de 

laboratório, bem como a dos certificados 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 11/1986 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.  

 

 

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); 
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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(a)  

Empreendedor: FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI 

Empreendimento: FRIG’WEST FRIGORÍFICO EIRELI 

CNPJ: 10.426.902/0002-29 

Municípios: ITUIUTABA/MG 

Atividade(s): ABATE DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (BOVINOS) 

Código(s) DN 74/04: D-01-03-1 

Processo: 29310/2011/001/2012 

Validade: 04 anos  

 

      

 

      

 

 

 

Foto 01.  Desembarque Foto 02.   Curral 

Foto 03 e 04.  Sistema de armazenagem e refrigeração a amônia 
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Foto 05.  Peneira estática – linha verde Foto 06.   Tanque de decantação linha verde 

Foto 07.   Peneira rotativa – linha vermelha 
. 

Foto 08.  Decantação de gordura 

Foto 09.  Carregamento/armazenagem de 
couro no caminhão 

Foto 10.    Carregamento/armazenagem de 
vísceras no caminhão 



 

 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 TMAP 

 

1223253/2016 
24/11/2016 

Pág. 16 de 17 

 

Praça Tubal Vilela, nº 03 – Centro – Uberlândia – CEP 38.400-186 
Telefone (34) 3088-6400 

 

       

 

      

 

      

Foto 11.   Armazenagem de sangue Foto 12.    Armazenagem de chifres, cascos, 
pêlos e bílis. 

Foto 13.    Carregamento/armazenagem de 
esterco e rúmem no caminhão 

Foto 14.   Caldeira a lenha 

Foto 15.   Estoque de lenha Foto 16.    Tanques de armazenamento de 
efluentes líquidos 
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Foto 17.   Sistema de bombeamento de 
efluentes para ETE SAE de Ituiutaba 

Foto 18.    Estacionamento  

Foto 1.     APP do Rio Tijuco ao fundo Foto 20.     Limitação da empresa com a APP do 
Rio Tijuco 


