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PARECER ÚNICO Nº 1457/2020 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 10734/2015/001/2016 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação Corretiva (LOC) VALIDADE DA LICENÇA: 10 anos 

 

 

EMPREENDEDOR: Carlos Fábio Nogueira Rivelli  CNPJ/CPF: 529.873.376-04 

EMPREENDIMENTO: 
Carlos Fábio Nogueira Rivelli e outro/Sitio 
Pinhal 

CNPJ/CPF: 529.873.376-04 

MUNICÍPIO: Barbacena ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): SAD 69 

LAT/Y  21° 06’ 02.8” S LONG/X  43° 46’ 23.3” O 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL    X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio Grande BACIA ESTADUAL:  Rio das Mortes 

UPGRH:  Rio das Mortes – GD2 SUB-BACIA:  

CRITÉRIO LOCACIONAL INCIDENTE: 1 

  Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas áreas urbanas (zona de Amortecimento)           
  

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

 
G-02-02-1 

Avicultura  
4 
 

G-01-03-1 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura 

NP 

F-06-01-7 
Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis 
de aviação 

2 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Larisse Cristina do Vale 
CREA MG – 195966-D 
ART: 14201600000003423012 

RELATÓRIO DE VISTORIA: 43/2018  DATA: 17/07/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Certidão de Uso Insignificante de Água 12354/2018 Cadastro Efetivado 

Certidão de Uso Insignificante de Água 12394/2018 Cadastro Efetivado 

Certidão de Uso Insignificante de Água 56144/2017 Cadastro Efetivado 

Certidão de Uso Insignificante de Água 09299/2019 Cadastro Efetivado 

Certidão de Uso Insignificante de Água 09314/2019 Cadastro Efetivado 

Certidão de Uso Insignificante de Água 09294/2019 Cadastro Efetivado 

Certidão de Uso Insignificante de Água 09304/2019 Cadastro Efetivado 
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EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Adhemar Ventura de Lima – Analista Ambiental (gestor) 1.179112-6  

Daniela Rodrigues – Gestora Ambiental 1364810-0  

Jéssika Pereira de Almeida– Gestora Ambiental 1.365.696-2  

Luciano Machado de Souza Rodrigues – Gestor Ambiental 1.403.710-5  

De acordo: Leticia Augusta Faria de Oliveira 
Diretora Regional de Regularização Ambiental 

1.370.900-1 
 

De acordo: Wander José Torres de Azevedo 
Diretor Regional de Controle Processual 

1.150.545-0 
 

 

1. Introdução  

O presente parecer único tem como objetivo subsidiar a análise do requerimento para a concessão 

de Licença de Operação Corretiva com critério locacional incidente 1- Reserva da Biosfera (LAC2), 

para a atividade principal de Avicultura, por meio do PA nº 10734/2015/001/2016, tendo como 

empreendedor CARLOS FABIO NOGUEIRA RIVELLI E OUTRO, localizado no município de 

Barbacena. 

A atividade principal desenvolvida no empreendimento enquadra-se no código G-02-02-1, a saber, 

Avicultura, segundo a Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017. Com um total de cabeças de 

350.000, o empreendimento é classificado como de porte grande, que combinado com o potencial 

poluidor médio da atividade, resulta em um empreendimento Classe 4. A propriedade ainda possui 

a atividade de Silvicultura (G-01-03-1) com área útil de 15 hectares e um posto de combustível com 

capacidade de armazenamento de 1 m³. O empreendimento possui Auto de vistoria do corpo de 

bombeiros (AVCB) Nº 141053com validade até 22/12/2021. 
 

O empreendimento possuía uma Autorização Ambiental de Funcionamento n° 06390/2012 (PA: 

10734/2015/002/2017), para a atividade de avicultura de corte e reprodução com 60.000 cabeças. 

No intuito de ampliar seu plantel em 290.000 cabeças, o empreendedor ampliou a sua atividade, 

sem a devida licença, formalizando o processo de Licença de Operação Corretiva com PA Nº 

10734/2014/001/2016. 
 

O empreendimento foi autuado conforme AI nº 7406/2018, por operar sem licença, fato que motivou 

a celebração de termo de ajustamento de conduta Nº 0674002/2018, instrumento que atualmente 

garante o funcionamento do empreendimento até a sua regularização ambiental. 
 

O processo de Licença de Operação Corretiva (LOC) foi formalizado em 16 de novembro de 2016 

pelo Sr. José Carlos de Souza, procurador representante do sócio-administrador, Sr. Carlos Fábio 

Nogueira Rivelli. 
 

Foram apresentados estudos ambientais (RCA/PCA) com base nos termos de referência 

específicos para atividades agrossilvipastoris, com as medidas mitigadoras implantadas e todas as 

demais informações necessárias para a análise do processo.  

 

A vistoria foi realizada no dia 17/07/2018, conforme Auto de Fiscalização n° 43/2018, onde foram 

verificados os sistemas de controle ambiental já implantados no empreendimento, bem como a área 

ampliada sem a devida licença ambiental.  
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A fim de complementar as informações apresentadas nos estudos, foi enviado no dia 11/12/2017 

ofício SUPRAM ZM nº 2901/2018 (aviso de recebimento em 27/07/2018) solicitando informações 

complementares. As informações foram protocoladas (R01577991/2018) tempestivamente em 

10/09/2018. 
 

Área de Segurança Aeroportuária (ASA)  
 

O empreendimento está localizado dentro Área de Segurança Aeroportuária (ASA) do Aeródromo 

de Barbacena - Aeroporto Major Brigadeiro do Ar Dorgal Borges. Consta nos autos do processo, 

manifestação favorável do COMAER ao desenvolvimento da atividade de avicultura dentro da ASA. 
 

2. Caracterização do Empreendimento  

2.1. Caracterização ambiental 
 

O município de Barbacena está localizado na mesorregião do campo das vertentes e se encontra 

inserido nas UPGRH GD2. A bacia do Rio das Mortes se encontra totalmente inserida no Bioma 

Mata Atlântica (IDE -SISEMA, 2019), sendo que apresentam diferentes tipologias vegetacionais, 

como formações florestais (floresta estacional Semidecidual), Formações Savânicas (campo e 

Campo rupestre) e áreas de reflorestamento com eucalipto e outros usos antrópicos e urbano, 

evidenciando um mosaico vegetacional, típico de regiões de transição entre os biomas Mata 

Atlântica e Cerrado.   

O sitio do Pinhal está situado em área rural do município Barbacena, em uma propriedade cuja área 

total é 36,2635 hectares, referente às matrículas 16440 (27,399 hectares) e 14869 (8,8637 

hectares). O empreendimento possui 5 glebas de Reserva legal totalizando 5,3397 hectares. 

 

 

Imagem: Localização do Sitio do Pinhal (Barbacena)  

2.2. Infraestrutura e Produção  
 

A propriedade possui toda a infraestrutura para as atividades que desempenha, a saber: casa do 

caseiro, 7 galpões para avicultura, dois silos, depósitos, duas composteiras, dois geradores, etc. 
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O empreendimento funciona com um sistema de ciclos de 60 dias sendo 45 dias de produção e 15 

dias de vazio sanitário, totalizando 06 ciclos anuais. Ao final do sexto ciclo, a cama de frango é 

removida e transferida para destinação final. O empreendimento possui, ainda, um tanque de 

combustível com compacidade de 1000 litros de armazenagem, sendo que o mesmo possui AVCB, 

conforme consta documento anexado aos autos do processo. 
 

2.3. Descrição do Processo Produtivo  
 

Atualmente a atividade principal do empreendimento consiste em avicultura (corte e reprodução) de 

350.000 cabeças. O processo produtivo da avicultura se inicia com o recebimento de pintos de um 

dia que são transportados em caminhões climatizados, sendo os mesmos alojados em caixas 

contendo 100 unidades.  

Os pintos são conduzidos para os galpões e colocados debaixo de campânulas aquecidas, com 

água e ração à vontade, nos bebedouros e comedouros. Os pintinhos muito jovens não possuem 

habilidade para regular a temperatura corporal, e precisam de uma fonte de calor, que neste caso 

é proveniente de fornalhas que utilizam lenha como fonte de combustível.  

Toda lenha utilizada no empreendimento é produzida dentro da propriedade e provem da atividade 

de silvicultura (eucalipto). A empresa Carlos Fabio Nogueira Rivelli e Outro possui certificado de 

registro de consumidor de lenha junto ao Instituto Estadual de Florestas 

À medida em que os pintinhos vão crescendo, as cercas ao redor das campânulas vão sendo 

afastadas até chegar a fase de frangos, onde ocupam todo o galpão. 
 

Após 45 dias de confinamento, os frangos são encaminhados para o abatedouro da empresa 

integradora, onde o transporte é feito de madrugada com o objetivo de evitar estresse e diminuir 

peso, causado pelo excesso de calor. Após a retirada de um lote de frangos, inicia-se o processo 

de limpeza e desinfecção de toda a instalação. 

A cama de frango é um material composto basicamente de fezes, urina e serragem. Em média são 

produzidos 0,8 kg de cama de frango por ave alojada a cada ciclo de produção, sendo que o material 

é totalmente substituído após seis lotes de produção (aproximadamente um ano). Durante o 

processo de criação e engorda dos frangos, normalmente ocorre a morte de animais por motivos 

normais, como excesso de ingestão de alimento, estresse, dentro outros. A taxa média de 

mortalidade está estimada em 3%. Os animais mortos são encaminhados para composteira - 

estruturas em alvenaria, cobertas e com piso impermeabilizado. A finalidade das mesmas é de 

minimizar os impactos ambientais do empreendimento evitando a produção de mau cheiro, 

contaminação do solo, propagação de doenças e insetos. O processo consiste no preenchimento 

das células da composteira com camadas alternadas de serragem, cinzas e frangos mortos do dia, 

onde se adiciona 20% de água em relação ao volume total do sólido. O fluxograma do processo 

produtivo, apresentado no RCA, foi descrito da seguinte forma: 
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Fluxograma do Processo Produtivo da Avicultura 

 

 
Fonte: Relatório de controle Ambiental ( RCA ) 

 

A silvicultura, atividade secundária do empreendimento, é realizada para geração de fonte de 

energia, já que todo eucalipto plantado na propriedade é utilizado para o suprimento dos 

aquecedores dos galpões. Segundo informado nos estudos, o plantio de eucalipto observa as boas 

práticas agrícolas, buscando conservar as características do solo, controlar o carreamento de 

material sólido para os cursos d’água (evitando tanto erosão do solo, quanto assoreamento dos 

rios), evitando também o uso de agrotóxicos. A área útil da atividade é de 15 hectares. Além disto, 

o empreendimento possui um Posto de Combustível com capacidade de armazenagem de 1 m³ 

instalado em um local com piso impermeabilizado com canelas juntamente caixa separadora de 

água e óleo (SAO). Desde que a instalação entrou em operação não houve volume para se fazer 

uma coleta/destinação por empresa receptora licenciada. 
 

2.4. Critério locacional 

2.4.1 Reserva da Biosfera  

Sendo o IDE, http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/ o empreendimento está localizado dentro 

da área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (Zona de Amortecimento – em verde escuro) 

conforme observamos a imagem abaixo: 

http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/
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                                                         Imagem: IDESISEMA 

Sendo assim, se fez necessário a apresentação do estudo referente ao critério Locacional definido 

pela DN COPAM Nº 217/2017, relativo a interferência das atividades desenvolvidas pelo 

empreendimento sobre a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O referido estudo foi apresentado 

pelo empreendedor, nos moldes do termo de referência disponível no site da SEMAD e indica que 

a operação do empreendimento não resultará em dano à área núcleo. Foram propostas diversas 

medidas mitigadoras de modo que os impactos decorrentes da atividade sejam mínimos, tais como 

gerenciamento dos resíduos sólidos, controle erosivo, proteção dos mananciais, proteção da fauna 

e flora e tratamento dos efluentes gerados. 

3. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos.  

O empreendimento utiliza água proveniente de 6 captações em poço manual Nº 12394/2018 (9,84 

m³/dia), Nº 09299/2019 (9,84m³/dia), Nº 09314/2019 (9,84 m³/dia), Nº 09294/2019 (9,84m³/dia), Nº 

09304/2019 (9,84m³/dia), Nº 12354/2018 (9,84m³/dia) e 1 barramento Nº 56144/2017 com captação 

de 1L/S/dia devidamente regularizadas pelas Certidões de Registro de Uso da Água. O consumo 

de água referente à atividade de avicultura e consumo humano é de 70 m³/dia, distribuído em 7 

galpões de aves. Além disso, formalizou processo de outorga para desassoreamento de um 

barramento Nº 25040/2017, construído anterior a 22/07/2008. Porém, através da Portaria 48, estão 

dispensados de obtenção de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, contudo sujeitos a 

cadastramento junto ao IGAM: As dragagens para retirada de materiais diversos dos corpos 

hídricos, exceto para fins de extração mineral, dentre outras situações. 
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5. Reserva Legal 

O sitio do Pinhal está situado em área rural do município Barbacena, em uma propriedade cuja área 

total é 36,2635 hectares, referente às matrículas 16440 (27,3998 hectares) e 14869 (8,8637 

hectares).  A área da matricula 16440 possui 5,8642 hectares como área de reserva legal, 

correspondente a 20% da área total de 27,399 hectares. Posteriormente foi adquirida por parte do 

empreendedor a área da Matricula Nº 14869 correspondentes a 8,8637 hectares com uso e 

ocupação do solo composto pela silvicultura, sendo que esta área não possui reserva legal. Sendo 

assim, a área total das duas matriculas (16440 e 14869) é 36,2635 hectares. A área de reserva 

legal total dos imóveis é inferior 4 módulos fiscais é permitido a averbação de uma área menor que 

20% do imóvel total, de acordo com o Lei Florestal 20922/2013. O empreendimento possui registro 

junto ao CAR, sob o número MG-3105608-4B292AA55110403D884AFE1FC062CA25, cadastro 

esse realizado em 11/04/2015. A área de Reserva Legal atual é composta por 5 glebas, conforme 

imagem abaixo: 

 

                                               Imagem:Reserva Legal: Sitio do Pinhal (verde) 
 

Em análise ao Google Earth, podemos observar que houve uma supressão na área de 1886 m², 

conforme observado na imagem do ano de 2014 (imagem 2), sendo que esta área já se encontra 

regenerada, conforme podemos verificar nas imagens do Google Earth a partir de 2019 (imagem 

3).  
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Imagem 1: Google Earth: 21/08/2010 (maciço florestal) 

 

Imagem 2: Google Earth: 12/08/2014 (Supressão) 

 

Observa-se que área suprimida se encontra regenerada como podemos observar nas imagens 

abaixo: 

 

Imagem 3: Google Earth:29/01/2019 (Regeneração) 

 

A Área de reserva legal que foi suprimida (aproximadamente 1886 m²) foi área denominada RL 2 

no ano de 2012 com área de 1,2870 hectares conforme averbação constante no registro de imóveis 

(AV- 6 -16.440). A gleba identificada pelo RL 2 foi caracterizada por apresentar vegetação do Bioma 

Mata Atlântica da tipologia Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio a avançado de 

regeneração.  

De acordo com a Lei Federal 11.428/2006 a referida supressão não encontra amparo legal, uma 

vez que a atividade desenvolvida no empreendimento não se enquadra nos casos abaixo: 

                                      Art. 23.  O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em 

estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão 

autorizados:  
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                                      I - Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 

atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa 

científica e práticas preservacionistas;  

                                     II -  (...) 

                                     III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais 

para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais 

imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas 

de preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da 

reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965;  

                                     IV - Nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.  

Sendo assim, o empreendimento foi autuado através Nº 141511/2019 por Explorar, desmatar, 

destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação 

natural em área de reserva legal, sem prévia autorização do órgão competente e/ou sem respeitar 

as normas de exploração sustentável.”, Art. 86, código 303 do Decreto 44844/2008. 

Como podemos observar através imagens acima, a reserva legal foi averbada à época com as 

estradas no somatório das áreas de reserva legal, obviamente áreas estas desprovidas de 

vegetação. Sendo assim foi solicitado ao empreendedor a realocação destas faixas de estradas 

compensando com uma faixa de vegetação com ganho ambiental.  
 

Realocação de Reserva Legal 
 

Como podemos observar através imagens acima, a reserva legal averbada à época, em 2012, da 

matrícula 16.440 incluiu no somatório total da reserva legal área referente a parte de estradas, estas 

obviamente desprovidas de vegetação nativa. Sendo assim, foi solicitado ao empreendedor a 

realocação destas faixas de estradas por áreas da propriedade providas de vegetação nativa o que 

representaria um ganho ambiental para a propriedade. Deste modo, o empreendedor formalizou na 

Supram ZM, em 12/12/2019, o processo AIA n° 5274/2019, referente a relocação parcial da RL da 

matricula 16.440 conforme descrito acima. Conforme consta nos autos a taxa de expediente 

referente a análise da intervenção ambiental requerida – relocação de RL foi emitida pelo órgão 

ambiental e devidamente quitada pelo empreendedor. 
 

Houve a necessidade de realocação parcial da reserva legal, devido ao fato que alguns trechos 

averbados coincidirem com estradas da propriedade, que estão desprovidas de vegetação nativa. 

Na oportunidade, o empreendedor solicitou a redefinição dos limites de alguns dos fragmentos de 

RL visando uma melhor uniformidade das áreas cobertas com vegetação existentes na propriedade. 
 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
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A RL da propriedade de matrícula 16.440 foi averbada em 13/11/2012 conforme AV-6-16.440 com 

uma área total de 5,5351 ha distribuídas em 5 glebas conforme quadro e planta dispostos abaixo: 

 

Averbação de RL, matrícula 16.440 (2012) 

Glebas Área (ha) Caracterização 

RL 1 1,9579 Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio a avançado de regeneração 

RL 2 1,2870 Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio a avançado de regeneração e brejo 

RL 3 0,8833 Brejo 

RL 4 0,3187 Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio a avançado de regeneração 

RL 5 1,0882 Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial a médio de regeneração 

Total 5,5351  
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A proposta de relocação parcial da RL bem como a redefinição de alguns fragmentos de vegetação 

nativa que a compõem apresentada pelo empreendedor consiste em : 

 

RL averbada em 2012 Proposta de relocação 2019 Alteração proposta 

Identificação Área (ha) Identificação Área (há) 

RL 1 1,9579 RL 1 1,9274 Redução de área delimitada 

anteriormente 

RL 2 1,2870 

RL 2 (a) 0,1728 

RL 2 (b) 0,1003 

RL 2 (c) 0,1158 

RL 2 (d) 0,1217 

RL 2 (e) 0,4728 

RL 2 (f) 0,0194 

RL2 (g) 0,2842 

RL 2 0,3807 A RL 2 passou a ser a RL 2 (a) com 

adição de área não delimitada 

anteriormente 

RL 03 0,8833 

RL 3 (a) 0,0811 

RL 3 (b) 0,7895 

RL 3 (c) 0,0127 

RL 3 1,1446 A RL 3 passou a ser a soma das RL 

2 (b), RL 2 (c), RL 2 (d), RL 2 (f) e 

RL 2 (g) com adição de área não 

delimitada anteriormente 

RL 4 0,3187 RL4 0,3048 A RL 4 passou a ser a RL 2 (e) com 

redução da área delimitada 

anteriormente 

RL 5 1,0882 RL 5 0,2884 RL 5 passou a ser a RL 4 com 

redução da área delimitada 

anteriormente 

- - RL 6 0,3255 RL 6 resultou da retirada da área de 

estrada da antiga RL 5 

- - RL 7 1,9520 RL 7 resultou da retirada área de 

estrada da antiga RL 5 

Total 5,5351  6,3234 Adição de 0,7946 ha a área de RL 

 

Sendo assim, houve uma reorganização dos fragmentos de Reserva Legal, com as respectivas 

áreas de modo a eliminar interferências de estradas internas da propriedade e áreas locadas 

desprovidas de vegetação nativa, promovendo a adequação dos limites de fragmentos de Reserva 

Legal, visando um melhor aproveitamento de todas as áreas de vegetação nativa existentes no 

empreendimento. Como consequência, houve um acréscimo de área de Reserva Legal (6,3234 ha) 

em relação a averbação atual  (5,5351 ha). 
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Caracterização da flora das áreas de Reserva Legal 
 

Segundo estudo apresentado no processo AIA N º5274/2019 foram registradas 51 espécies no total, 

pertencentes à 31 famílias botânicas, sendo 50 nativas e 1 exótica. Considerando as cinco áreas 

de estudo. Duas espécies são consideradas ameaçadas de extinção, segundo a Lista Brasileira de 

Espécies Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014): Cedrela fissilis Vell. (Vulnerável) e Araucaria 

angustifólia (Bertol.) Kuntze (Em Perigo). Além disso, três espécies são consideradas imunes de 

corte em Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 20308 de 27 de julho de 2012 e o Decreto 

nº 39.429, de 5 de fevereiro de 1998: Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos, 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos e Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. 

De acordo com a Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IDE-SISEMA, 2019). A propriedade está localizada dentro dos limites do Bioma 

Mata Atlântica, e em região com predominância da fitofisionomia Floresta Estacional Semidecidual 

(FES), corroborando a classificação da fitofisionomia em campo. 
 

Os trechos florestais em estágio avançado de regeneração foram observados nas reservas legais 

RL1, RL2, RL3 e RL4. A comunidade arbórea desses trechos apresentou dossel, sub-dossel e sub-
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bosque bem definidos, bem como presença marcante de espécies de cipós lenhosos e serrapilheira 

espessa nas áreas mais distantes das bordas. 
  

O dossel apresentou altura entre 12 m a 18 m e foi representado, principalmente, pelas espécies 

Cecropia glaziovii (embaúba-vermelha), Croton floribundus (capixinguí), Machaerium nyctitans 

(jacarandá-bico-de-pato), Hyeronima alchorneoides (licurana), Tapirira obtusa (pau-pombo) e 

Piptocarpha macropoda (vassourão). Além disso, foi possível observar alguns indivíduos 

emergentes, principalmente da espécie Cecropia hololeuca (embaúba-branca). 

No sub dossel, que ainda se confunde com o dossel, foram observadas algumas espécies, como 

Cyathea sp1 (samambaiaçu) e Prunus myrtifolia (pessegueiro-do mato). Já o sub-bosque foi 

representado, principalmente, pelas espécies Myrsine umbellata (pororoca), Sorocea guilleminiana 

(cincho), Psychotria vellosiana (café-do-mato) e Geonoma schottiana (aricanga) 
 

Os trechos florestais em estágio médio de regeneração foram observados nas reservas legais RL3, 

RL4, RL5, RL6 e RL7. Além disso, a serrapilheira é predominantemente rasa e os adensamentos 

de cipós são frequentes O dossel apresentou altura de 6 m a 12 m e foi representado, 

principalmente, pelas espécies Cecropia glaziovii (embaúba-vermelha), Machaerium nyctitans 

(jacarandá-bico-de-pato), Machaerium villosum (jacarandá-paulista), Myrcia splendens (guamirim), 

Solanum leucodendron (jurubeba-branca) e Tapirira guianensis (pau-pombo). O sub-bosque nesses 

trechos é abundante, sendo que foi representado por diversas espécies, como Alchornea 

glandulosa (tapiá), Campomanesia guaviroba (guabiroba), Casearia decandra (pau-espeto), 

Caseariasylvestris (pau-espeto), Cybistax antisyphilitica (ipê-verde), Psychotria vellosiana (café-do-

mato), Schinus terebinthifolia (aroeira) e Xylopia brasiliensis (casca-de-barata). 
 

Os trechos florestais em estágio inicial de regeneração foram observados nas reservas legais RL3, 

RL4, RL6 e RL7. A comunidade arbórea desses trechos não apresentou estratificação definida, 

onde a incidência de clareiras e luminosidade. Ressalta-se que esses trechos estão intimamente 

associados à grandes adensamentos de Pteridium arachnoideum (samambaia-das-taperas). Além 

disso, a serapilheira é escassa e rasa, uma vez que os adensamentos de cipós são extremamente 

abundantes. O dossel apresentou altura entre 4 m e 9 m e foi representado, principalmente, pelas 

espécies Alchornea glandulosa (tapiá), Machaerium nyctitans (jacarandá-bico-de-pato), 

Machaerium villosum (jacarandá-paulista), Moquiniastrum polymorphum (cambará) e Solanum 

leucodendron (jurubeba-branca). Alguns trechos até apresentam indivíduos arbóreos de maior porte 

remanescentes florestais da comunidade presente no passado, porém foram classificados como 

estágio inicial que culminaram na alteração da vegetação do seu entorno. 
 

6. Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) 
 

O sitio Pinhal possui 6,9126 hectares de APP conforme planta topográfica apresentada nos autos. 

Consta no FCE, que não haverá futuras intervenções na área em questão. Porém, ao analisar a 

planta planimétrica apresentada da propriedade, verifica-se que parte de uma composteira está 

dentro da APP, juntamente com as estradas. Entretanto, ao analisar as imagens do Google Earth 

mais recentes (21/01/2019), verifica-se que a estrutura foi retirada. Sendo assim, o empreendimento 

será autuado através do AI Nº 141511/2019 por “Explorar, desmatar, extrair, suprimir, cortar, 

danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação em área de preservação 

permanente, sem autorização especial ou intervir em área de preservação permanente, ainda que 

esta esteja descoberta de vegetação. De acordo com o decreto 44844/2008, Art 86 ,código 305, 

Anexo III, e terá que realizar a recomposição da área onde foi retirada a composteira. 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata  

0001457/2020 
06/01/2020 

Pág. 14 de 29 

 

Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02 – Horto Florestal – Ubá/MG, CEP: 36.500-000 
Telefax: (32) 3539-2700 

 

 
Imagem: Google Earth de 7/4/2016 (APP demarcada com a linha vermelha) 

 

 

 
                                                    Imagem: Google Earth de 21/01/2019 

6.1. Intervenção ambiental (área comum) 

Ao analisar as imagens satélites (Google Earth), observou-se que houve uma supressão de 

vegetação de Mata Atlântica em área comum, como podemos observar nas imagens de satélite 

abaixo, a partir do ano de 2010. De acordo com o art. 5º, caput, da Lei Federal nº 11.428/2006, a 

vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata 

Atlântica não perderá esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro 

tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada. 

A vegetação suprimida (aproximadamente 1213 m²) se encontrava contínua a uma das glebas de 

vegetação nativa existente no imóvel, que foi averbada como Reserva Legal no ano 2012, formando 

um único fragmento. A RL do Sítio do Pinhal é composta de 5 glebas de terra, uma delas, 

identificada pelo Nº 4 com área 0,3187 hectares conforme averbação constante no registro de 

imóveis (AV- 6 -16.440). A gleba identificada pelo n° 4 foi caracterizada por apresentar vegetação 

do Bioma Mata Atlântica da tipologia Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio a 

avançado de regeneração. Sendo assim, infere-se que a vegetação suprimida apresentava 
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características semelhantes à vegetação averbada como RL4. Atualmente, a área que foi suprimida 

está ocupada por uma parte do galpão, identificado em planta, como aviário 6.  

 

De acordo com a Lei Federal 11.428/2006 a referida supressão não encontra amparo legal, uma 

vez que a atividade desenvolvida no empreendimento não se enquadra nos casos abaixo: 

                                      Art. 23.  O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em 

estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão 

autorizados:  

                                      I - Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 

atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa 

científica e práticas preservacionistas;  

                                     II -  (...) 

                                     III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais 

para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais 

imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, ressalvadas as áreas 

de preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da 

reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965;  

                                     IV - Nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.  

Sendo assim, o empreendimento foi autuado através Nº 212856/2019 por “Explorar, desmatar, 

destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação 

de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental, ou em desacordo com a 

licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental”, e por Explorar, desmatar, destocar, 

suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e demais formas de vegetação de 

espécies nativa, em áreas comuns, sem licença ou autorização do órgão ambiental ,ou em 

desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental.”, Art.86 código  301, 

Anexo III do Decreto 44844/2008 e Desenvolver atividades que dificultem ou impeçam a 

regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, Art. 112, código 309 do Decreto 

47383/2017 

Dessa forma, o galpão construído no local onde ocorreu a supressão de vegetação deverá ser 

removido e a área suprimida recuperada, conforme condicionante estabelecida no Anexo I deste 

Parecer Único.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
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                                                         Google Earth 21/08/2010 

 

 
Google Earth 15/09/2013 

 

7. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 
 

Os impactos ambientais mais relevantes das atividades agropecuárias na propriedade rural são, 

basicamente, relacionados com a grande produção de resíduos orgânicos, como a cama de frango 

e aves mortas oriundas da avicultura. 
 

No Sitio do Pinhal, as aves mortas e alguns resíduos orgânicos provenientes dos aviários são 

encaminhados para a composteira e reaproveitados na propriedade como adubo ou 

comercializados na região. Consta nos autos do processo os comprovantes de compra por parte 

dos produtores. As camas de frango, que também é dada a mesma destinação.  
 

No que se refere ao controle da erosão, minimizando o carreamento de sólidos pelo escoamento 

das águas pluviais. Os impactos ambientais relativos à silvicultura, principalmente no que se refere 

à monocultura do eucalipto, estão relacionados às modificações do hábitat natural da fauna 

silvestre, principalmente sobre a avifauna, eliminando ninhos e espécies vegetais, importantes na 

alimentação, repouso e reprodução das espécies.  
 

7.1. Efluentes Líquidos 
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No Sitio do Pinhal a geração de efluentes líquidos consiste basicamente na lavagem dos galpões, 

dos sanitários e de outras estruturas. 
 

Limpeza e desinfecção dos aviários – o processo de higienização prioriza a reutilização da cama 

de frango no processo de produção das aves por até doze meses (seis lotes de produção – cada 

lote dura 60 dias, 45 em produção e 15 em vazio sanitário), reduzindo-se significativamente a 

necessidade de lavação dos aviários e, consequentemente, a geração de efluentes líquidos. Foi 

estabelecido um plano de “Limpeza e Desinfecção – L&D”, com objetivos claros e um programa de 

ação detalhada, na ordem em que devem ser executadas para limpar, desinfetar, e preparar 

instalações, incluindo os procedimentos de pós-desinfecção. Após a retirada da cama de frango, as 

instalações e equipamentos são lavados com bombas de alta pressão e depois com solução de 

água e desinfetante (biodegradável), utilizando o próprio sistema de nebulização dos aviários. Esta 

solução precisa permanecer em contato com os equipamentos e instalações, de modo a garantir a 

eficácia do efeito. Sendo assim, a solução acaba por volatilizar no interior dos galpões, não sendo 

necessário realizar o descarte da mesma, desta forma, não ocorre formação de efluente liquido 

significativo a ser descartado no meio ambiente. 
 

Efluentes Sanitários: Todo efluente sanitário oriundo dos banheiros existentes no Sítio Pinhal é 

destinado para fossas sépticas com sumidouros. 
 

Águas pluviais: Toda a água de chuva oriunda dos telhados cai em canaletas protegidas por 

escória siderúrgica e infiltra no solo no entorno dos galpões, o excedente é conduzido através de 

manilhas subterrâneas e deságua em áreas de cultura de eucalipto ou áreas de mata nativa, sem 

focos erosivos. 
 

O efluente da caixa SAO existente no Sítio Pinhal, atende exclusivamente ao pequeno posto de 

abastecimento da propriedade, capacidade de armazenamento de 1 m3, dotado de pista de 

abastecimento com piso impermeabilizado e canaletas direcionada para a Caixa SAO Conforme 

informado no PCA e RCA, o empreendimento Sítio Pinhal possui um único equipamento rodante, 

uma Minicarregadeira. Trata-se de um equipamento com poucas horas rodadas, fato que reduz de 

sobremaneira a manutenção que, quando necessário, é realizada em oficina de terceiros. Estes 

fatos resultam em pouco uso da pista de abastecimento, as canaletas se destinam basicamente 

para colher águas de chuvas reduzindo-se, drasticamente, a necessidade de separação de óleo na 

caixa SAO. Desde que a instalação entrou em operação não houve volume para se fazer uma 

coleta/destinação por empresa receptora habilitada; a quantidade separada até o momento 

encontra-se devidamente armazenada em bombona plástica, no Depósito Temporário de Resíduos 

Perigosos Classe I. 

 

7.2. Resíduos sólidos  
 

A atividade de avicultura de corte do Sítio Pinhal gera como resíduos sólidos basicamente: cama 

de frango, carcaça de animais mortos, sucatas, embalagens e cinzas da fornalha utilizada para 

aquecimento dos galpões. 
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A tabela abaixo traz a relação de geração e destinação dos resíduos sólidos gerados no processo 

produtivo: 

Medidas mitigadoras: 

Os resíduos sólidos com características “domiciliares”, gerados junto às residências e locais de 

aglomeração de funcionários destinados para a empresa GRI Koleta e Gerenciamento de Resíduos 

Industriais Licenciada pela Prefeitura de Betim Nº 98/2018 e transportados pela mesma com 

Licença LAS cadastro Nº 36422819/2018. 
 

Os resíduos recicláveis são destinados para TCS Comércio de Sucatas LTDA (Não passível de 

licenciamento). Os resíduos de Classe I (lâmpadas fluorescentes) são enviados para empresa 

Ampla Minas Gestão Ambiental, empresa Licenciada pela Prefeitura de Betim Nº 22/2016.As 

sucatas metálicas oriundas da substituição de equipamentos pela equipe de manutenção, tais como 

cochos bebedouros e tanques são armazenados temporariamente dentro dos limites do 

empreendimento, até a formação de um lote economicamente viável para sua comercialização. 

Toda a cama de frango produzida na propriedade tem destinação para adubação na agricultura. O 

processo de limpeza dos galpões se inicia amontoando toda a cama de frango dentro do próprio 

galpão, de modo a promover a fermentação natural, elevando a temperatura interna a níveis 

suficientes para eliminar os micro-organismos patogênicos por ventura existentes. Além disto, é 

realizada a varrição do piso, telas, forros e cortinas, removendo-se os resíduos sólidos que, 

posteriormente são destinados às composteiras, denominado como “Limpeza a seco”. 

A maior parte da cama de frango é utilizada na propriedade, sendo uma pequena parte 

comercializada para pequenos agricultores de propriedades próximas. As áreas de disposição de 

cama de frango na propriedade deverão ser monitoradas com análises semestrais do solo. Toda a 

cinza produzida é introduzida no processo de compostagem, e posteriormente é incorporada ao 

solo como adubo orgânico. Os animais mortos são encaminhados para composteira. O material 

oriundo da compostagem é considerado um ótimo composto orgânico que tem por finalidade servir 

de adubo orgânico para as lavouras do empreendedor e, quando há excedente, é vendido a 

produtores da região. 
 

 

 

 

Tipo de resíduo Acondicionamento Classe Destinação final 

Cama de frango Diretamente para as lavouras IIA Adubação 

Aves mortas Composteira IIA Adubação 

Lixo doméstico Depósito de resíduos IIA GRI Koleta e 

gerenciamento de 

resíduos industriais 

Material reciclável Bombonas plásticas IIA TCS Com. Sucatas 

Embalagens herbicidas e raticidas Bombonas plásticas IIB Entrega posto coleta 

Sucatas de plástico Na forma que se encontram IIB TCS Com. Sucatas 

Lâmpadas fluorescentes Depósito Classe I I Ampla Minas 

ambiental 

Sucata de ferro Na forma que se encontram IIB TCS com. sucatas 
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7.3. Emissões Atmosféricas 
 

A utilização de fornalhas para gerar calor para o aquecimento dos pintinhos é feita mediante queima 

de madeira de eucalipto, proveniente de reflorestamento, sendo gerado, então, material particulado. 

Todavia, a emissão atmosférica não é significativa. 
 

7.4. Ruídos 
 

Como o empreendimento está localizado em zona rural o impacto referente aos ruídos é pouco 

significativo. 

8. Controle Processual  

8.1. Relatório – análise documental 

 

Por relatório do que consta nos autos do Processo Administrativo nº 10734/2015/001/2016, bastante 

atestar que a formalização do processo ocorreu em concordância com as exigências constantes do 

Formulário de Orientação Básica 0784930/2016, bem como pelas complementações decorrentes 

da análise em controle processual, conforme documento SIAM nº 0206581/2017, com lastro no qual 

avançamos à análise do procedimento a ser seguido em conformidade com a legislação vigente. 

8.2. Análise procedimental – formalização, análise e competência decisória 

 

O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 preceitua que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações.  
 

Como um dos instrumentos para concretizar o comando constitucional, a Lei Federal n.º 6.938/1981 

previu, em seu artigo 9º, IV, o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, e estabeleceu, em 

seu artigo 10, obrigatoriedade do prévio licenciamento ambiental à construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental. 
 

A Lei Estadual nº 21.972/2016, em seu artigo 16, condiciona a construção, a instalação, a ampliação 

e o funcionamento de atividades e empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

ao prévio licenciamento ou autorização ambiental de funcionamento. 
 

A referida Lei Estadual, em seu artigo 18, previu o licenciamento ambiental trifásico, bem assim o 

concomitante, absorvendo expressamente as normas de regulamentos preexistentes, podendo a 

emissão das licenças ambientais ser expedidas de maneira isolada ou sucessiva, de acordo com a 

natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. 
 

A Lei Estadual n. º 21.972/2016, em seu artigo 16, condiciona a construção, a instalação, a 

ampliação e o funcionamento de atividades e empreendimentos utilizadores de recursos 
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ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, ao prévio licenciamento ou autorização ambiental de funcionamento. 
 

O Decreto Estadual n° 47.383/2018, por sua vez, reconhece a possibilidade de regularização 

mediante procedimento corretivo, nos termos do artigo 32, para aqueles que em situação de 

instalação ou operação irregular em termos de licenciamento ambiental. 

Enquadra-se o caso em análise nesse dispositivo, uma vez que o empreendimento se socorre do 

procedimento corretivo por operar sem a devida licença ambiental, razão pela qual foi lavrado o 

Auto de Infração por descumprimento de condicionante de licença anterior. Em decorrência da 

autuação, com suspensão das atividades, foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta 
 

Nesse sentido, as formalizações dos processos de licenciamento ambiental seguem o rito 

estabelecido pelo artigo 10 da Resolução CONAMA n.º 237/1997, iniciando-se com a definição pelo 

órgão ambiental, mediante caracterização do empreendimento por seu responsável legal, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo correspondente. 
 

Em análise do que consta dos Formulários de Orientação Básica n°0784930/2016, e/ou das 

informações complementares solicitadas e prestadas, tal como constado no presente parecer único, 

verificou-se a completude instrutória, mediante apresentação dos documentos e estudos cabíveis, 

em conformidade com as normas ambientais vigentes. 
 

No que tange, a proteção de bens históricos e culturais, o empreendedor manifestou-se no sentido 

de inexistir bens acautelados. Assim, nos termos do Art. 27 da Lei nº 21.972/2016 e do Art. 26 do 

Decreto 47.383/2018, encontra-se atendido quanto aos documentos necessários à instrução do 

processo. 

Quanto ao cabimento do AVCB, a matéria disciplinada pela Lei Estadual n. º 14.130/2001, 

regulamentada atualmente pelo Decreto Estadual n. º 44.746/2008, descabendo ao SISEMA a 

definição de seus limites ou a fiscalização quanto ao seu cumprimento. Ao SISEMA, à exceção da 

instrução do processo de LO para postos de combustíveis, a teor do disposto no artigo 7º da 

Resolução CONAMA n. º 273/2000, caberá exercer as atividades de fiscalização dos 

empreendimentos de acordo com sua competência estabelecida na legislação em vigor.  

Ainda, no âmbito do licenciamento ambiental, o CONAMA, nos termos do artigo 5º, II, c, da 

Resolução n. º 273/2000, estabeleceu o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros como 

elemento de instrução do processo administrativo para obtenção de LO apenas para as atividades 

de postos de combustíveis.  

Diante da existência da atividade no empreendimento, foi apresentado Auto de Vistoria do Corpo 

de Bombeiros o AVCB Serie MG - n°141053, expedido em 22 de dezembro de 2016, com validade 

até 22/12/2021. 
 

Assim, considerando a suficiente instrução do processo, e que os documentos foram apresentados 

em conformidade com a Resolução SEMAD nº 891/2009; e considerando a inexistência de 

impedimentos, dentre aqueles estabelecidos pela Resolução SEMAD nº 412/2005, recomenda-se 

encaminhamento para decisão no mérito do pedido, tão logo de efetive a integral quitação dos 

custos de análise.  
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Nesse passo, conforme previsto no artigo 8º, XIV, da Lei Complementar nº 140/2011, inclui-se 

dentre as ações administrativas atribuídas ao Estado o licenciamento ambiental da atividade 

desenvolvida pelo empreendimento. Quanto a competência para deliberação, esta dever ser aferida 

pelo disposto na Lei 21.972/2016, fazendo-se necessário verificar o enquadramento da atividade 

no que tange ao seu porte e ao potencial poluidor. Classifica-se a presente atividade como classe 

4 (quatro). 

Inicialmente, cabe informar que o empreendedor, via ofício, manifestou pela continuidade do 

processo na modalidade formalizada nos termos da DN 74/2004. Conforme prevê a regra de 

transição transcrita no Art. 38, III da DN 217/2016. 

A competência decisória sobre requerimento de licença ambiental de empreendimentos de grande 

porte e médio potencial poluidor, enquadrado na classe 4, é do COPAM por meio da Câmara de 

Atividades Agrossilvipastoris, nos termos do artigo 14, III, b, da Lei Estadual nº 21.972/2016, e do 

artigo 14, IV, b, do Decreto Estadual nº 46.953/2016. 

A referida Câmara foi criada, conforme as Deliberações COPAM nº 852/2016, encontrando-se 

constituída pela DELIBERAÇÃO COPAM nº 990, de 16 de dezembro de 2016. 

Assim, concluída a análise, deverá o processo ser incluído em pauta para julgamento pelo Câmara 

de Atividades Agrossilvipastoris - CAP do COPAM 

8.3. Viabilidade jurídica do pedido 

8.3.1 Da Política Florestal (agenda verde) 

O empreendimento encontra-se instalado em área rural do Município de Barbacena/MG, estando a 

reserva legal devidamente averbada na margem da matrícula do imóvel e ainda apresenta o recibo 

de inscrição do imóvel no CAR – Cadastro Ambiental Rural, nos termos do Art. 25 da Lei 

20.922/2013. 
 

Conforme constou dos autos, e observando as coordenadas geográficas de ponto de amarração do 

empreendimento, este não se localiza em Zona de Amortecimento ou Unidade de Conservação, 

dentre aquelas definidas pela Lei Federal n. º 9.985/2000 e pela Lei Estadual n. º 20.922/2013.Lado 

outro, ainda com referência à política florestal vigente, e conforme consta dos estudos ambientais 

apresentados em informação complementar, bem assim dos dados coletados em vistoria, a equipe 

técnica informou a existência de intervenção em área de preservação permanente, bem como a 

intervenção em área de reserva legal.  
 

Diante da ocorrência das intervenções o empreendimento foi autuado, sendo condicionado as medidas 

de recuperação das áreas.  Ademais, quanto ao requerimento de realocação, verifica-se o atendimento 

dos requisitos conforme abordagem técnica. Por fim, ainda com referência à política florestal vigente, 

acerca da ocorrência de significativo impacto ambiental conforme artigo 36 da Lei Federal n. º 

9.985/2000, remete-se a abordagem da equipe técnica. 
 

8.3.2 Da Política de Recursos Hídricos (agenda azul) 

O uso de recursos hídricos encontra-se regularizado pelos seguintes processos administrativos: 

12394/2018, 56144/2017, 09299/2019, 09314/2019, 09294/2019 e 09304/2019. Dessa forma, a 

utilização dos recursos hídricos pelo empreendimento encontra-se em conformidade com a política 

estadual de recursos hídricos.  
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8.3.3 Da Política do Meio Ambiente (agenda marrom) 

Retomando o objeto do presente Processo Administrativo, com requerimento de Licença de Operação 

Corretiva, para as atividades de “as atividades de “Avicultura”, “Culturas anuais, semiperenes, perenes 

e silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura” e “Postos revendedores, postos ou 

pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 

postos revendedores de combustíveis de aviação”, nos termos da DN COPAM nº 217/2017. Da análise 

dos parâmetros de classificação informados e constatados, concluiu-se que o empreendimento se 

enquadra na classe 4 passível, pois, do licenciamento ambiental clássico, porém de forma corretiva, 

conforme previsto no artigo 32 do Decreto Estadual n. º 47.383/2018.  

Assim, considerando a viabilidade técnica do empreendimento proposto, e a observância da legislação 

ambiental vigente, atestamos a viabilidade jurídica do pedido. Por derradeiro, conforme o disposto no 

artigo 15, IV, do Decreto 47.383/2018, deverá ser atribuído o prazo de 10 anos, uma vez ausente os 

requisitos para diminuição do prazo da licença conforme previsto no Art. 32§ 4 º e 5º do Decreto 

47383/2018.  
 

9. Conclusão 

A equipe interdisciplinar da Supram Zona da Mata sugere o deferimento esta licença na fase de Licença 

de Operação Corretiva, para o empreendimento “Carlos Fabio Nogueira Rivelli e Outro” para as atividades 

de “Avicultura”, “Culturas anuais, semiperenes, perenes e silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 

horticultura” e “Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 

retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação”, no 

município de Barbacena, MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e 

programas propostos.  

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das condicionantes 

previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como qualquer alteração, modificação e ampliação 

sem a devida e prévia comunicação á Supram ZM, tornam o empreendimento em questão passível de 

ser objeto das sanções previstas na legislação vigente.  

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

requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de Regularização Ambiental da Zona 

da Mata, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como 

da comprovação quanto à eficiência das medidas de mitigação adotadas. 
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10. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva – LOC de Carlos Fábio Nogueira Rivelli e 

Outro. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva – LOC de Carlos Fábio 

Nogueira Rivelli e Outro.  

Anexo III. Relatório fotográfico do empreendimento Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro. 
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ANEXO I 

Condicionantes para a Licença de Operação Corretiva – LOC   

de Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro 

Empreendedor: Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro 

Empreendimento: Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro 

CPF: 529.873.376-04 

Município: Barbacena 

Atividade (s): Avicultura, Culturas anuais, semiperenes,perenes e silvicultura e cultivos 

agrossilvipastoris, exceto horticultura e postos revendedores, postos ou pontos de 

abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 

revendedores de combustíveis de aviação 

Código DN 217/17: G-02-02-1, G-01-03-1 e F-06-01-7 

Processo: 10734/2015/001/2016 

Validade: 10 anos  

Item Descrição das Condicionantes da Licença de Operação Prazo* 

01 

Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 

no Anexo II, demonstrando o atendimento aos padrões definidos 

nas normas vigentes. 

Durante a vigência da 

Licença 

02 

Manter em arquivo para posteriores fiscalizações do órgão 

ambiental: receituários agronômicos e comprovação da 

destinação das embalagens de agrotóxicos que por ventura 

venham a ser utilizados. 

Durante a vigência da 

Licença  

03 
Manutenção das canaletas em torno dos galpões e em todo o 

sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento. 

Durante a vigência da 

Licença  

04 

Celebrar novos termos de preservação de florestas atualizando 

a situação da RL de cada propriedade onde houve realocação 

da área proposta. 

120 dias após a 

obtenção da licença 

05 

Promover junto aos cartórios a averbação nas matrículas com a 

indicação da RL de cada propriedade em que ocorreu a 

realocação incluindo o imóvel. 

OBS: As matrículas atualizadas deverão ser protocoladas na 

Supram ZM 

120 dias após a 

celebração dos termos 

06 
Retificar e apresentar o CAR considerando realocação da 

Reserva Legal. 

120 dias após a 

celebração dos termos 

07 

Apresentar plano de manejo, com ART do responsável técnico 

habilitado para aplicação da cama de frango como adubo 

orgânico nas propriedades que irão recebê-la. O plano de 

manejo deverá ser apresentado a cada troca/ e comercialização 

da cama, onde serão discriminados o destino e o uso da cama 

no empreendimento. No plano de manejo devem ser 

consideradas as características biológicas, físicas e químicas do 

solo, classe e aptidão do solo, práticas conservacionistas, 

Anualmente junto ao 

relatório consolidado. 
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tamanho da área, tipo de cultura e sua exigência nutricional, 

métodos de irrigação e distância de área de preservação e curso 

de água.  

08 

Enviar semestralmente, por meio do Sistema MTR-MG, 

Declaração de Movimentação de Resíduos –DMR, conforme 

art.16 da DN COPAM 232/2019, que diz: 

I –Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via 

Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho 

a 31 de dezembro do ano anterior; 

II –Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via 

Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de 

janeiro a 30 de junho do ano em curso 

Durante a vigência da 

Licença 

09 

Apresentar e executar cronograma para remoção da estrutura 

onde ocorreu a supressão de vegetação nativa referente a parte 

de um galpão de aves, como descrito no item 4 deste parecer 

único. 

Observações: O referido cronograma deverá ser executado em 

no máximo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e deverá 

contemplar, no mínimo, as seguintes medidas: Suspensão da 

atividade, Remoção das estruturas, Destinação ambientalmente 

correta, com a devida comprovação, dos resíduos gerados. 

Deverá ser acompanhado de ART. 

365 dias após a 
obtenção da Licença 

10 
Apresentar PTRF (Projeto Técnico de Recomposição da Flora) 
a fim de recompor a área de reserva legal intervinda e também 
da área onde foi retirado a composteira. 

120 (cento e vinte) 
dias. 

11 

Apresentar relatórios consolidados anuais, de atendimento das 

condicionantes propostas neste Parecer Único, relatando as 

ações empreendidas no cumprimento de cada condicionante, 

acompanhadas, quando possível de documentação fotográfica 

em um único documento. 

Anual, no mês de 

janeiro, a partir de 

2021. 

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

do Estado. 

      IMPORTANTE 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento poderão sofrer 

alterações a critério da área técnica da Supram-ZM, face ao desempenho apresentado; 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição original do 

projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente informada e 

aprovada pelo órgão ambiental. 
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                                                                                    ANEXO II 

Programa de Automonitoramento de Operação Corretiva de Carlos Fábio Nogueira Rivelli e 

Outro 

Empreendedor: Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro 

Empreendimento: Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro 

CPF: 529.873.376-04 

Município: Barbacena 

Atividade (s): Avicultura, Culturas anuais, semiperenes, perenes e silvicultura e cultivos 

agrossilvipastoris, exceto horticultura e postos revendedores, postos ou pontos de 

abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 

revendedores de combustíveis de aviação 

Código DN 217/17: G-02-02-1, G-01-03-1 e F-06-01-7 

Processo: 10734/2015/001/2016 

Validade: 10 anos 

 

1. Efluentes Líquidos  

Efluentes Líquidos Sanitários  

Local de amostragem Parâmetros Frequência de Análise 

Entrada e saída do 

sistema Fossa/ filtro/ 

sumidouro  

pH, DBO, DQO, sólidos 
sedimentáveis, sólidos em 

suspensão, óleos e graxas, ABS  
 

Semestral 

 

Local de amostragem: (efluente bruto): Entrada do Tanque Séptico. Saída (efluente tratado): Saída do filtro 

anaeróbio.  

Relatórios: Enviar a SUPRAM ZM, anualmente, juntamente com o relatório consolidado do item 11 das 

condicionantes deste Parecer Único, os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá especificar 

o tipo de amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pela 

amostragem, além da produção industrial e do número de empregados no período. Para as amostragens 

feitas no corpo receptor (curso d’água), apresentar justificativa da distância adotada para coleta de amostras 

a montante e jusante do ponto de lançamento. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do 

laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos do §2º do 

art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto de adequação do 

sistema de controle em acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o ano, o órgão 

ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
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Caixa SAO referente ao tanque de combustível  

 

Local de amostragem Parâmetros 
Frequência de 

Análise 

Efluente bruto: entrada da 

Caixa SAO. 

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

 
Semestral 

Efluente tratado: saída da 

Caixa SAO. 

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

 

*O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os parâmetros 

DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico. Para os demais parâmetros 

deverá ser realizada amostragem simples. 

Local de amostragem: Entrada da caixa SAO (efluente bruto): .Saída (efluente tratado): Saída da 

caixa SAO 

Relatórios: Enviar a SUPRAM ZM, anualmente, juntamente com o relatório consolidado do item 11 das 

condicionantes deste Parecer Único, os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá especificar 

o tipo de amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pela 

amostragem, além da produção industrial e do número de empregados no período. Para as amostragens 

feitas no corpo receptor (curso d’água), apresentar justificativa da distância adotada para coleta de amostras 

a montante e jusante do ponto de lançamento. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do 

laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos do §2º do 

art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto de adequação do 

sistema de controle em acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o ano, o órgão 

ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
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2- Resíduos Sólidos 
 

Enviar a SUPRAM ZM, semestralmente juntamente com o relatório consolidado do item 11 

das condicionantes deste Parecer Único, os relatórios de controle e disposição dos resíduos 

sólidos gerados contendo, no mínimo, os dados do modelo abaixo, bem como a identificação e a 

assinatura do responsável técnico pelas informações. 

Resíduo Transportador Disposição final 

Obs. 

Denominação Origem 

Classe 

NBR 

10.0041 

Taxa de 

geração 

kg/mês 

Razão 

social 

Endereço 

completo 
Forma2 

Empresa responsável 

Razão 

social 

Endereço 

completo 

Licenciamento 

ambiental 

Nº 

processo 

Data da 

validade 

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

(2) 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 transporte de resíduos sólidos Classe I - perigosos, deverá ser informado o número e a validade 

do processo de regularização ambiental do transportador. 

Em caso de alterações na forma de disposição final dos resíduos sólidos em relação ao Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado, a empresa deverá comunicar previamente à Supram para 

verificação da necessidade de licenciamento específico. 

Fica proibida a destinação de qualquer resíduo sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais, inclusive 

lixões e bota-fora, conforme Lei Estadual nº 18.031/2009. Para os resíduos sólidos Classe I – perigosos, e 

para os resíduos de construção civil, a referida lei também proíbe a disposição em aterro sanitário, devendo, 

assim, o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente quanto à destinação adequada 

desses resíduos. Os resíduos de construção civil deverão ser gerenciados em conformidade com as 

Resoluções Conama nº 307/2002 e nº 348/2004. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo empreendedor. Desse 

modo, as notas fiscais de vendas e/ou movimentação, bem como documentos identificando as doações 

deresíduos poderão ser solicitados a qualquer momento para fins de fiscalização. Portanto, deverão ser 

mantidos disponíveis pelo empreendedo 
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ANEXO III 

Relatório Fotográfico do empreendimento Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro (LOC) 
 

Empreendedor: Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro 

Empreendimento: Carlos Fábio Nogueira Rivelli e Outro 

CPF: 529.873.376-04 

Município: Barbacena 

Atividade (s): Avicultura, Culturas anuais, semiperenes, perenes e silvicultura e cultivos 

agrossilvipastoris, exceto horticultura e postos revendedores, postos ou pontos de 

abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 

revendedores de combustíveis de aviação 

Código DN 217/17: G-02-02-1, G-01-03-1 e F-06-01-7 

Processo: 10734/2015/001/2016 

Validade: 10 anos 

 

  

Figura 01: Composteira Figura 02: Depósito temporário de resíduos 

 

  

Figura 03: Fossa séptica Figura 04:  Poço manual 

 

 

 


