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PARECER ÚNICO № 0056221/2020 (SIAM)
Indexado ao Processo:
Licenciamento Ambiental

PA COPAM:
10605/2007/005/2018

Situação:
Sugestão pelo Deferimento

Fase do Licenciamento:
Licenciamento Ambiental Concomitante LAC1 (LOC)

Validade da Licença:
08 (oito) anos

Processos Vinculados Concluídos: PA COPAM: Situação:
Uso insignificante (Poço manual) 08924/2017 Cadastro efetivado
Uso insignificante (Poço manual) 08939/2017 Cadastro efetivado
Outorga (Barramento em corpo d’água) 20274/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Barramento em curso d’água) 20275/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Barramento em curso d’água) 20276/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Poço manual) 20277/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Poço manual) 20278/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Poço manual) 20279/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Poço manual) 20280/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Poço manual) 20281/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Poço manual) 20282/2017 Sugestão pelo deferimento
Outorga (Poço manual) 20283/2017 Sugestão pelo deferimento
CAR/APEF 06120/2015 Deferida

Empreendedor: Espólio de Nélio Leopoldo Soares CPF: 004.219.606-04
Empreendimento: Fazenda JK CNPJ:
Município: Ponte Nova Zona: Rural
Coordenadas Geográficas: DATUM:WGS 84-Lat/Y: 20° 19’ 52“S/Long/X: 42° 54’ 56” E
Localizado em Unidade de Conservação:

Integral Zona de Amortecimento Uso Sustentável Não

Bacia Federal: R. Doce Bacia Estadual: R. Piranga Sub-Bacia: C. Colônia do Campo
UPGRH: DO1
Código:
G-02-04-6
G-02-07-0
F-06-01-7
D-01-13-9
E-03-04-2

Atividades Objeto do Licenciamento (DN COPAM 217/2017):
Suinocultura;
Bovinocultura de Corte (Extensiva);
Posto de abastecimento;
Fábrica de Rações;
Estação de Tratamento de Água para Abastecimento.

Classe
4
NP
2
1
NP

Consultoria / Responsável Técnico:
M & P ENGENARIA / Luis Alberto Miranda Pacheco

Registro:
CREA: ES 17.326/D

Relatório de Vistoria:№ 079/2018 Data: 29/10/2018
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1. Resumo

Este Parecer visa subsidiar o julgamento do pedido de Licença Ambiental
Concomitante/Licença de Operação Corretiva (LAC1/LOC) da Fazenda JK, cujo processo
administrativo PA № 10605/2007/2005/2018 fora formalizado na Superintendência Regional
de Meio Ambiente da Zona da Mata (SUPRAM/ZM) em 26/07/2018, conforme Recibo de
Entrega de Documentos № 0529498/2018.

O imóvel, situado em zona rural do município de Ponte Nova/MG, pertence ao Espólio
de Nélio Leopoldo Soares e abrange 80,0395 ha, sendo 4,5773 ha de área construída. A
reserva legal, com extensão não inferior a 20% da propriedade, encontra-se averbada. Foi
apresentado o registro no CAR, cujas áreas são compatíveis com o mapa apresentado.

Em consulta à plataforma WebGIS da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA), foi verificado que o
empreendimento está instalado em Área de Segurança Aeroportuária (ASA).

O complexo tem como objetivo principal a produção de suínos criados confinados, em
regime de ciclo completo com um plantel de 2.200 matrizes, envolvendo perto de 29.700
animais. À vista disso, devido ao porte do empreendimento e potencial poluidor esta
atividade, sob código G-02-04-6 da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17, foi
enquadrado na classe 4 (quatro). A fazenda ocupa-se ainda da criação extensiva com cerca
de 150 bovinos de corte, numa pastagem medindo em torno de 40 ha.

Além disso, a propriedade dispõe de serviços auxiliares, interdependentes que se
interagem, quais seja: fábrica de rações capaz de processar 70 ton./dia para alimentação
exclusiva dos animais da granja; estação de tratamento de água para uso emergencial no
processo produtivo e posto de abastecimento de combustível (diesel) com tancagem de 15
m3 destinado a suprir a frota da empresa cuja estrutura está devidamente regularizada
acerca das medidas de prevenção e combate a incêndio e pânico.

De acordo com o Auto de Fiscalização № 079/2018 (prot. 0790528/2018) apenso ao
processo, em 29/10/2018 houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a
análise da solicitação de licenciamento ambiental, ocasião que se constatou várias
estruturas na extensão da APP que, quanto à Lei Estadual 20.922/2013, a caracterização de
ocupação antrópica consolidada foi comprovada mediante documentos solicitados a titulo de
informações complementares.

Equipe Interdisciplinar Matrícula Assinatura
Paulo Henriques da Silva-Analista Ambiental (Gestor) 1.147.679-3
Marcos Vinícius Fernandes Amaral-Gestor Ambiental 1.366.222-6
Luciano Machado de S. Rodrigues-Gestor
Ambiental/Jurídico

1.403.710-5

De acordo: Letícia Augusta Faria de Oliveira
Diretora Regional de Apoio Técnico

1.370.900-1

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

1.172.595-3
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A água para os diversos usos deriva de 02 captações em barramento, 01 em lagoa e
09 subterrâneas por meio de poços manuais, sendo dois destes usos insignificantes
segundo DN CERH № 09/2004, e estão devidamente cadastrados junto ao IGAM. As
demais captações, sujeitas a outorga, encontram-se com análise técnica concluída pelo
deferimento, aguardando a decisão da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris (CAP)
referente a este licenciamento, para que sejam publicadas as respectivas portarias.

Esgotos sanitários da casa sede são lançados em fossa séptica seguida de filtro e
sumidouro e os efluentes da suinocultura e das 16 (dezesseis) residências existentes nos
limites da fazenda são tratados juntamente num sistema composto por um tanque
equalizador seguido de sete lagoas anaeróbicas unidas em série e impermeabilizadas com
lona PEAD, e finalmente aspergidos em cerca de 30 ha de pastagem.

Resíduos sólidos orgânicos formados por animais mortos, natimortos e restos de
parição são destinados a uma casa de compostagem devidamente construída.

Os resíduos sólidos gerados nos vários setores do empreendimento são estocados
temporariamente em local próprio e o lixo doméstico produzido nas casas, vestiário e
sanitários são recolhidos e transportados por empresa devidamente regularizada perante o
órgão ambiental. Óleos e graxas removidos da caixa SAO gerados no lavador de veículos
são usados como inibidores de corrosão em peças de ferro da granja.

Desta forma, a SUPRAM-ZM sugere o deferimento do pedido da licença de operação
em caráter corretivo do empreendimento fazenda JK.

2. Introdução

2.1. Contexto Histórico

O antigo proprietário da fazenda JK construiu a granja em 1986, em 1990 iniciou-se o
funcionamento e logo depois, por razões econômicas cessou as atividades.

Em 2005, decorridos quinze anos, o Sr. Nélio Leopoldo Soares adquiriu o imóvel e, no
ano seguinte, iniciou sua regularização ambiental, concomitantemente com as reformas
necessárias para adaptar a criação de suínos às inovações tecnológicas quanto ao manejo
adequado (trato, limpeza e desinfecção, biossanidade, conforto e ambiência animal), além
da implantação de sistema de tratamento de efluentes gerados no empreendimento.

Consta no SIAM que a licença ambiental original da faz. JK foi concedida em
23/06/2008 (Cert. LOC № 0186/ZM), válida até 23/06/2014, cujas condicionantes não foram
cumpridas durante este período.

Diante do fato, a SUPRAM/ZM procedeu à autuação do empreendimento (AI №
006122/2018) como incurso no art. 83 do Decreto Estadual № 44.844/2008, Anexo I, código
105 por “Descumprir ou cumprir fora do prazo condicionante aprovada nas licenças
ambientais, inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de
monitoramento, ou equivalentes”.
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De outro lado, ao término da vigência da licença, ocorrido no dia 23/06/2014 foi
processada sua renovação conforme PA № 10605/2007002/2014, perdendo assim o prazo
legal de cento e vinte dias de antecedência para dar entrada na formalização de novo
processo.

Tal infringência resultou na inclusão, no mesmo auto, conforme orientações e
procedimentos definidos em nível institucional, da infração prevista no art. 112 do Decreto
Estadual № 47.383/2018, Anexo I, código 107 por “Instalar, construir, testar, funcionar,
operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio
ambiente sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) com o órgão ou entidade ambiental competente”, além da
penalidade de suspensão da atividade nos termos do art. 108 do sobredito diploma legal.

Além disto, os estudos apresentados para renovação da licença foram considerados
impertinentes pela equipe técnica da SUPRAM-ZM, sendo o referido processo arquivado a
pedido do empreendedor conforme ofício S/№ (Prot. № 0243882/2018).

Considerando o disposto na legislação vigente prevendo que a suspensão da
atividade prevalecerá ate o infrator obter a licença devida ou firme o TAC junto a SUPRAM-
ZM, no dia 20/07/2018 o interessado requereu expressamente assinatura do referido termo
através do ofício S/№ (Prot. № R0130698/18).

Isto posto, com o objetivo de firmar o TAC, bem como subsidiar a análise do processo
de LAC1 (LOC) - PA № 10605/2007/005/2018, formalizado em 26/07/2018, efetuou-se
vistoria no sobredito empreendimento.

Após pré-analise do processo para verificação do conteúdo do Relatório de Controle
Ambiental (RCA), Plano de Controle Ambiental (PCA) e seus anexos, a equipe
interdisciplinar decidiu solicitar da empresa em questão, conforme ofício NRRAV №
0174/2018 (prot. № 0796018/2018) de 21/11/2018, informações complementares
consideradas relevantes, as quais foram protocoladas tempestivamente.

Em seguida fatos novos surgiram, considerando que o empreendimento está no interior
da Área de Segurança Aeroportuária (ASA), e desenvolve atividades com potencial atrativo
de fauna.

Assim, solicitamos a apresentação, no prazo de 60 (sessenta), dias, da Deliberação
emitida pelo COMAER conforme ofício nº 004/2019 SUPRAM/ZM (protc. 0059817/2019) e o
empreendedor, não obtendo êxito nos esforços envidados para conseguir o documento,
pediu o sobrestamento do processo administrativo 10605/2007/005/2018 (protc.
0362926/2019).

Neste curso e em observação ao artigo 23º, § 2º do Decreto nº 47.383/2018, e artigo
26º, § 4º da DN COPAM nº 217/2017, o prazo de atendimento ao ofício nº 004/2019
SUPRAM/ZM ficou prorrogado, por mais 06 (seis) meses a contar de 15/07/2019, data em
que foi recebido o ofício NARV/SUPRAM-ZM Nº 078/2019 (protc. 0421996/2019), e que
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também obrigava o empreendedor a apresentar ofícios mensais à SUPRAM-ZM informando
o andamento da análise do requerimento junto ao COMAER.

Em cumprimento, o empreendedor protocolou tempestivamente, na SUPRAM/ZM sob
nos 0455946/19, de 26/07/2019; 0551189/2019, de 26/08/2019 e 0627832/2019 de
25/09/2019, os ofícios avisando sobre os progressos do pedido perante o COMAER.

Em 29/11/2019 a SUPRAM/ZM enviou e-mail aos analistas ambientais/gestores dos
processos de licenciamento, instruindo sobre os procedimentos transitórios a serem
utilizados nos casos de empreendimentos e atividades inseridas em ASA, conforme
diretrizes repassadas pela Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental da SEMAD
(SUARA).

Antecipando aos fatos, em 25/10/2019 o empreendedor já havia protocolado na
SUPRAM/ZM (prot. 0680925/2019) as informações referentes aos citados procedimentos, que
foram consideradas suficientes pela equipe interdisciplinar da SUPRAM/ZM, resultando com
isso a retomada da análise do processo de licenciamento ambiental.

3. Caracterização do Empreendimento

A fazenda JK está localizada a aproximados 11 km do município de Ponte Nova/MG. O
acesso se faz pela rodovia MGT 120 sentido Rio Doce/MG. Por volta de 7 km (km 579),
curvar à esquerda transpondo a ponte sobre o rio Piranga. Depois, dobrar à direita e seguir
por cerca de 2 km, virar à esquerda, subir uma ladeira até alcance das coordenadas
Lat./Long.: 20° 19’ 52” S/42° 54’ 56” W.

Figura 01: Posição geográfica da fazenda JK. (Fonte: Relatório de Controle Ambiental (RCA) original).
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A fazenda possui 80,4265 ha e está delimitada segundo polígono abaixo, onde a
ocupação do seu solo reflete os ciclos de exploração econômica em grande parte das
propriedades rurais da região, onde a suinocultura surgiu como alternativa econômica e
social.

Figura 02: Polígono do empreendimento (fonte: Google Earth).

Por caracterizar-se como uma atividade pecuária intensiva, pouco se utiliza a terra
como recurso produtivo. Neste sentido, à exceção da área das instalações de produção e
apoio, o solo da propriedade é ocupado com pastagens que servem de suporte para a
bovinocultura de corte.
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Figura 03: Ilustração das áreas de ocupação com os principais pontos de interesse na propriedade.

Cerca de dezesseis famílias residem na propriedade e a força laborativa é composta
por sessenta e cinco empregados distribuídos nos diversos setores das unidades de
produção.

3.1. Unidades de Produção e Serviços Auxiliares.

a) Suinocultura

Principal atividade da fazenda JK envolve 2.200 matrizes que produzem os leitões
que permanecem na granja até atingirem o peso e/ou idade ideal de abate, ou seja, são
desenvolvidas todas as etapas, tais como: reprodução, gestação, maternidade, creche e
terminação.

A população suína da granja fica alojada em vinte e oito galpões dispostos
racionalmente, com o que se conseguirá maior rendimento da mão de obra, boa
movimentação dos insumos ou produtos finais e consequentemente maiores lucros.

Todo o manejo é concentrado em local restrito, possibilitando um maior controle
sanitário evitando riscos relativos à transmissão de doenças. Os leitões são desmamados
entre 14 e 21 dias de idade e transferidos para a creche dotada de gaiolas suspensas, onde
permanecem por volta dos 63 dias de vida. Em seguida os animais são levados para a
engorda para se obter como produto final o suíno terminado.

Em síntese o sistema de controle ambiental da suinocultura na fazenda JK obedece
ao seguinte fluxograma:
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Figura 04: Fluxograma do controle ambiental da fazenda JK.

b) Bovinocultura de Corte (extensiva)

Atividade empregada na recria e engorda de bovinos sem raça definida (mestiços), com
plantel de mais ou menos 150 reses que são adquiridas de terceiros entre abril e junho, com
peso médio de 200 a 250 kg, e comercializadas para abate no período de setembro a outubro
do mesmo ano, pesando em torno 450 kg.

O uso de vacinas se restringe ao calendário sanitário do governo possibilitando a
redução dos riscos, garantindo um produto seguro ao consumidor no final da cadeia produtiva.
Todos os animais têm livre acesso ao sal proteínado durante o ano todo.

Em referencia à Instrução Normativa № 08/2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), o empreendedor afirma que os ruminantes não são arraçoados com
os dejetos de suínos.

c) Posto de combustível

O posto de abastecimento de diesel existente destina-se a suprir exclusivamente a frota
da empresa. A planta ocupa uma área de 3.233 m2 e consiste num tanque aéreo horizontal
com tancagem de 15 m3 disposto sobre bacia de contenção com fundo impermeabilizado.

A pista de abastecimento é pavimentada com concreto e circundada por canaletas
ligadas a caixa SAO, que recebe também os efluentes do lavador de veículos.

A estrutura está devidamente regularizada acerca das medidas de prevenção e combate
a incêndio e pânico, cujo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) № 2017-
026402754-001, Série MG № 056330, processo № PT 52/2016, está validado até 20/09/2022.

d) Fábrica de Rações:

Trata-se de uma unidade moderna, quase 100% automatizada, com capacidade
instalada de 70 ton./dia, ocupando uma área de 1241,62 m2, sendo a produção direcionada
unicamente ao consumo dos animais da fazenda.
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Toda a movimentação dos ingredientes é feita através de rosca sem fim, reduzindo a
geração de particulados e evitando o gasto com mão de obra.

Os principais dispositivos que compõem a estrutura destinada à produção das rações
são:

i) uma balança rodoviária destinada às mais diversas pesagens, tanto de insumos e
matéria prima quanto do produto acabado; ii) dezenove silos graneleiros metálicos de
diversos volumes para conservar milho e farelo de soja; iii) mata-burros para descarga de
ingredientes a granel; iv) peneira de prelimpeza; v) moinhos; vi) balanças diversas; vii) silo
pulmão para armazenamento de fubá; viii) misturadores verticais e ix) setor de depósito de
ingredientes ensacados, sebo e gordura.

Os insumos adquiridos são transportados até o imóvel por veículos de terceiros, e
internamente a ração é distribuída nos pontos de consumo em caminhão graneleiro
(raçãozeiro) próprio, evitando o uso de sacaria, geração de resíduos sólidos e dispêndio com
mão de obra pela supressão da etapa de ensaque.

e) Estação de Tratamento de Água para Abastecimento (ETA)

De acordo com as imagens e fotos estampadas na figura 05 abaixo, esta estrutura,
ocupando 35,28 m2, é utilizada somente em situação de emergência, caso ocorra pane no
sistema de adução existente.

O método de tratamento é o convencional e consiste basicamente na captação de 1,38
l/s de água bruta numa lagoa, nas coordenadas Lat./Long.: 20°19'49.69" S/42°54'57.75" O,
(Processo de outorga SIAM № 20274/2017).

Para preencher as condições mínimas de potabilidade ou uso para fins higiênicos, a
água passa sequencialmente pelos processos de coagulação, floculação, decantação,
filtração, cloração e finalmente armazenado para distribuição aos pontos de consumo.
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Ponto de captação de água superficial. (Fonte: Google Earth – 2017)

Vista externa da ETA. Vista interna da ETA.

Figura 05: Detalhes do ponto da captação e sistema de tratamento de água.
4. Diagnóstico Ambiental.

Para a análise do diagnóstico ambiental da fazenda JK foi realizada consulta à
plataforma WebGIS da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio
Ambiental e Recursos Hídricos (IDE-Sisema).

Por meio das coordenadas geográficas do empreendimento inseridas no sistema, foi
verificado, conforme imagem abaixo, que o empreendimento está instalado em Área de
Segurança Aeroportuária (ASA), conforme matéria tratada em item anterior deste Parecer
Único, mas não em terras indígenas, comunidades quilombolas, corredores ecológicos, sítio
Ramsar ou em Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
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Quanto a critérios de restrição aos recursos hídricos, o empreendimento não se
encontra em áreas de conflito por uso de recursos hídricos ou em áreas de drenagem a
montante de cursos d’água enquadrados em Classe Especial.

Observamos ainda que, a área do empreendimento como do seu entorno se encontra
bem antropizada, próxima a rodovia.

4.1. Unidades de conservação.

O empreendimento não se encontra em Unidades de Conservação ou em zonas de
amortecimento, conforme aferição realizada mediante consulta a plataforma WebGis IDE-
Sisema.

4.2. Recursos Hídricos

Pela propriedade passa o córrego Colônia do Campo, afluente da margem esquerda do
rio Piranga, tributário do rio Doce.

A água que abastece o empreendimento deriva de 02 captações em barramento, 01
em lagoa e 09 subterrâneas por meio de poços manuais, sendo dois destes usos
insignificantes segundo DN CERH № 09/2004 e estão devidamente cadastrados junto ao
IGAM.
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Os demais, sujeitos a outorga, encontram-se com análise técnica concluída para
deferimento, aguardando a decisão da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris (CAP)
referente a este licenciamento, para que sejam publicadas as respectivas portarias.

As águas captadas são bombeadas para um tanque com capacidade para 360 m3 e
distribuídas para caixas menores localizadas próximas aos pontos de consumo.

Figura 06: Tanque de estocagem de água e saídas das linhas de distribuição para os pontos de consumo.

Pelas condições estabelecidas nos termos de utilização dos recursos hídricos,
verificamos que o suprimento de água é compatível com a demanda do empreendimento.

Outras intervenções nos recursos hídricos se referem a duas travessias aéreas (pontes)
existentes nas vias internas da propriedade a fim de facilitar o transporte de insumos e
matérias primas.

As estruturas não possuem pilares de sustentação dentro do corpo d’água e não
alteram o regime fluvial em período de cheia ordinária, por isso, e em respeito ao Art.2º, da
Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.964/2013, tais obras ficam dispensadas da
obtenção de outorga de uso dos recursos hídricos, porém sujeitas a cadastramento na
SEMAD.

Para tal, a empresa protocolou perante a SUPRAM ZM os respectivos requerimentos
de dispensa de outorga e regularizou as travessias, conforme as Certidões de Cadastro
anexas aos autos do processo de licenciamento.

4.3. Flora

A área do empreendimento encontra-se distribuída predominantemente em pastagem e
vegetação típica de Floresta Estacional Semidecidual de Mata Atlântica. As demais
ocupações na propriedade, identificadas por solos expostos, são formados basicamente por
estradas e/ou caminhos de locais e áreas construídas.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

06/02//2020

Pág. 13 de 33

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

4.4. Fauna

A fauna silvestre se encontra bastante reduzida, possivelmente, pela pobreza de
abrigos naturais na região. Nos estudos apresentados, foram citadas algumas aves comuns
em toda a região central de Minas Gerais tais como: Sarcoramphus papa (Urubu rei), Buteo
magnirostris magnirostris (Gavião pega-pinto), Ploytorus plantus brasiliensis (Carcará),
Cariana cristala (Siriema) Furnarius rufus vadius (João- de- barro), Vanellus chilensis
lamcronotus (Quero-quero), Columbina picui picui (Rolinha).

4.5. Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (uso consolidado)

A fazenda JK, medindo 80,4265 ha, possui reserva legal de 27,9455 ha averbada junto
à matricula do imóvel, equivalendo a 34,75% da área total da propriedade em respeito à Lei
Florestal do Estado de Minas Gerais.

Necessário informar a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), anexo aos
autos do processo, conforme recibo de inscrição do imóvel rural № 3152105-
772B1CBD356E46FA9B948A623857AAD2.

Foi informado, via resposta às informações complementares, que a granja foi
construída em 1986, funcionou por breve período em 1990 e em seguida o imóvel foi
vendido para o atual empreendedor que iniciou em 2005 a atividade de criação de suínos.

Como característica da propriedade, existem, segundo apresentado abaixo na Planta
Planimétrica Georreferenciada, devidamente elaborada por técnico habilitado, ocupações
em áreas de preservação permanente (APP) principalmente ao longo do córrego Colônia do
Campo, totalizando 2.100,02 m2, consistindo em partes do galpão maternidade, das lagoas
de tratamento e de outras edificações.
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Planta Topográfica da fazenda JK

Nos detalhes apresentados abaixo, na figura 06, são ilustradas as dimensões das
parcelas das estruturas localizadas em APP. (Fonte: Planta Planimétrica-RCA/PCA)
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Galpão de maternidade e outras edificações
situadas em APP.

Lagoas de tratamento em APP.

Lagoas de tratamento em APP.
Figura 07: Ilustração das dimensões das porções das estruturas em APP

As infraestruturas existentes em APP foram construídas anteriores ao ano de 2008
como comprovado nas imagens 01, 02, 03 e 04 que seguem abaixo; o que faz com que o
mesmo se enquadre como área rural consolidada através da Lei nº 20.922, de 16 de
outubro de 2013, onde em seu Art. 2º estabelece como:

“área rural consolidada a área de imóvel rural com
ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com
edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris”.

Cabe mencionar o Art. 16 da mesma lei, que destaca a autorização para continuidade
das atividades agrossilvipastoris em APPs, nas áreas rurais consolidadas.
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Imagem 01: Infraestruturas presentes na APP

Dada à indispensabilidade em comprovar que essas ocupações foram feitas antes de
22 de julho de 2008, a seguir são apresentadas cada estrutura individualmente, a partir das
imagens de satélite extraídas do aplicativo Google Earth.

Imagem 02: Galpão Maternidade - 03/12/2007 – 309,27 m2.
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Imagem 03: Lagoas de tratamento de efluentes – 03/12/2007 – 1.285,77 m2.

Imagem 04: Outras Edificações – 03/12/2007 – 504,98 m2.

Neste contexto vislumbra-se a permanência de todas as estruturas localizadas nos
limites da APP constituídas de galpão de maternidade, lagoas de tratamento de efluentes e
aquelas edificações realçadas acima, numa área de 2.100,02 m2.
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Importa frisar que quaisquer novas intervenções nestes locais deverão ser
anteriormente regularizadas junto ao órgão ambiental, inclusive para aqueles usos autorizados
em lei, conforme disposto no art. 16 da lei estadual 20.922/2013.

5. Compensações Ambientais

Considerando a nova legislação ambiental em vigor, atualmente não há previsão para
determinar a execução da compensação ambiental por uso consolidado em Área de
Preservação permanente (APP).

6. Aspectos/Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

6.1. Efluentes Líquidos da Suinocultura

São vários os impactos relacionados à emissão de efluentes de suinocultura
livremente no ambiente, devido à sua composição físico-química, rica em determinados
elementos, cuja concentração excessiva prejudica não só água e solo como os seres vivos
expostos a estes.

Além disso, podem ocasionar vários problemas de saúde para população pela
poluição da água potável e do ar. Dentro desse contexto os impactos são múltiplos, vastos e
de enorme gravidade motivando a poluição do solo e a contaminação dos mananciais d'água
das regiões onde se exerce a atividade de criação de suínos em escala industrial.

Medidas Mitigadoras

De acordo com os estudos ambientais apresentados, na propriedade são gerados em
torno de 330 m³/dia de efluentes provenientes da suinocultura e 3,5 m³/dia dos sanitários
das residências, que unidamente são lançados sequencialmente num tanque equalizador e
posteriormente em sete lagoas anaeróbicas ligadas em série e impermeabilizadas com lona
PEAD, e finalmente aspergidos em cerca de 30 ha de pastagem (Brachiaria brizantha). No
dimensionamento das lagoas considerou-se uma margem de segurança de 20% (400,2
m3/dia) possibilitando um tempo de detenção hidráulico (TDH) adequado à estabilização dos
efluentes.

É provado que o esterco de suínos quando usado a partir de referenciais agronômicos,
constitui um fertilizante capaz de substituir com vantagem, parcial ou totalmente, a adubação
química das culturas. Apesar de o dejeto no curto prazo beneficiar as culturas, esta
utilização é problemática no médio prazo, uma vez que existe desequilíbrio entre a
composição química e a quantidade requerida pelas plantas o que poderá resultar em
acúmulo de nutrientes no solo e, consequentemente no ambiente.

Assim, para propiciar o equilíbrio entre as quantidades retiradas e absorvidas pelas
plantas, é feito anualmente o monitoramento comparativo do solo entre as áreas que
recebem e aquelas que não recebem ferti-irrigação. São colhidas amostras, formando uma
amostra representativa de cada terreno, nas profundidades de 0-20, 20-40 cm,
contemplando os seguintes parâmetros: pH, NPK, Al, Ca, Mg, Na, pH, MO, Granulometria,
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Argila natural, CTC, Saturação de Bases, densidade real e densidade aparente, ou seja uma
análise completa, incluindo Cu, Zn e Na.

Para quantificar o valor fertilizante do efluente, amostras coletadas na última lagoa
anaeróbia são analisadas anualmente, os parâmetros: pH, MO, NPK, Cu, Zn, S, Ca, Al e Mg.

Pelos resultados obtidos no monitoramento do solo e dos efluentes, nas campanhas
realizadas, a partir de 2010, concluímos que a ferti-irrigação poderá ser mantida, sem
comprometimento dos solos e das culturas.

6.2. Esgotos sanitários

Pelos mesmos motivos acima relacionados, esgotos sanitários causam uma série de
problemas quando não são coletados em redes ou tratados e destinados adequadamente,
ficando expostos ou lançados em estado bruto no solo e cursos d’água.

Medidas mitigadoras

Na fazenda JK as águas servidas procedentes da casa sede são lançadas em fossa
séptica seguida de filtro e sumidouro e as geradas nas demais residências são lançadas nas
lagoas de tratamento dos efluentes da criação de suínos.

6.3. Resíduos sólidos

Os orgânicos formados por animais mortos, natimortos e restos de parição, se
destinados incorretamente, causam poluição do ar ou das águas, favorecem a formação de
odores e facilitam propagação de agentes causadores de doença.

Os inorgânicos constituídos de substâncias, objetos e embalagens de medicamentos,
de produtos veterinários gerados no processo produtivo, além de serem desprovidos de
utilidade, possuem capacidade de infectar e contaminar o meio ambiente e a saúde humana.

Lixos de natureza doméstica vindo do escritório e das residências do empreendimento,
por serem rejeitos sem potencial de reaproveitamento para a reciclagem ou compostagem.,
se descartados sem nenhum tratamento podem afetar o meio ambiente - o solo, a água e/ou
o ar - e a saúde humana.

Medidas Mitigadoras

Os orgânicos são tratados por processo biológico, numa casa de compostagem
devidamente dimensionada e o produto originado do processo é incorporado nas pastagens
da fazenda como adubo orgânico de alta qualidade, portanto recicla nutrientes.

Resíduos inorgânicos Classe I, tal como os resíduos com características domiciliares
são transportados e processados pela empresa contratada AMBIENTEC SOLUÇÕES EM
RESÍDUOS LTDA EPP (CNPJ: 11.399.773/0001-09), instalada no município de
Iguatama/MG, cujo Contrato de Prestação de Serviços está apenso aos autos do processo
de licenciamento.
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Consta no SIAM que a validade da licença de operação da referida empresa (certificado
LO № 008/2013) vencera em 18/07/2019, e sua renovação foi processada tempestivamente
na SUPRAM/ASF sob nº 00135/2010/009/2019 e está em análise para deliberação.

Em resumo, na fazenda JK resíduos orgânicos, tal como os inorgânicos, são estocados
temporariamente em local fechado, sinalizado, piso concretado e com acesso restrito a
pessoas autorizadas, seguindo deste modo as normas legais aplicáveis. A estrutura possui
baias individuais onde os resíduos são identificados, classificados e acondicionados de
acordo com o tipo, a quantidade, o manuseio e o tratamento ao qual serão submetidos.

A forma de tratamento dada a estes resíduos, bem como o volume gerado
mensalmente, deverá ser informada ao órgão ambiental através do preenchimento da
planilha definida no Programa de Auto monitoramento, constante do ANEXO II deste
Parecer Único.

6.5. Resíduos Oleosos

Gerados durante a manutenção de máquinas e equipamentos.

Medidas Mitigadoras

Os produtos relativos à manutenção dos equipamentos são acondicionados em locais
fechados, cobertos, com piso impermeabilizado e canaletas. O tanque de combustível
encontra-se em local coberto, com piso impermeabilizado e caneletas que direcionam
qualquer produto que entorne para a caixa separadora de água e óleo. Óleos e graxas
removidos da caixa SAO são usados como inibidores de corrosão em peças de ferro da
propriedade.

6.6. Emissões Sonoras

O empreendimento está situado em zona rural, onde a comunidade mais próxima,
Rosário do Pontal, dista cerca de 4 km. Os principais ruídos são aqueles causados pelos
motores, máquinas e equipamentos envolvidos na atividade, especialmente na fábrica de
ração.

Medidas Mitigadoras

No interior da fábrica de ração os funcionários utilizam EPIs, como também são
adotadas manutenções periódicas dos equipamentos.

Além disso, todos os processos de fabricação são feitos no período diurno, situação
que evita a perturbação ao sossego em seres humanos e animais devido às de emissões
sonoras geradas.

7. Cumprimento das Condicionantes Ajustadas no TAC Nº 0788988/2018.
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Item 01: Adequar Depósito Temporário de Resíduos – DTR conforme NBR ABNT –
n°12.235/1992 (resíduo classe I) e n°11.174/1990 (resíduo classe II). Prazo: 60 (sessenta)
dias após assinatura do TAC.

Status: Tempestivamente, em 08/01/2019, foi enviado ofício s/n (prot. 0006130/2019)
solicitando prorrogação de prazo em 60 dias para conclusão das obras de adequação do
DTR e em 29/03/19 foi protocolado (prot. 0177656/19) ofício s/n, com registro fotográfico da
estrutura concluída. Cumprido

Item 02: Executar o programa de gerenciamento dos resíduos sólidos, que deverá incluir a
coleta, separação, monitoramento e adequação da destinação final, de acordo com as
normas técnicas vigentes. Prazo: 60 (sessenta) dias após assinatura do TAC.

Status: Tempestivamente apresentado. Em 20/12/2018 (protc. 0858945/2018) foi
apresentado o programa de gerenciamento dos resíduos sólidos, demonstrando o início de
sua execução conforme solicitado. Cumprido

Item 03: Apresentar cópia de contrato com empresa especializada para recolhimento dos
resíduos sólidos, acompanhados de documentos de que a empresa é também credenciada
para a atividade, enviando a Razão Social e CNPJ da mesma. Prazo: 60 (sessenta) dias
após assinatura do TAC.

Status: Tempestivamente apresentado. Foram protocoladas em 08/01/2019 (protc.
0006103/2019) os documentos pertinentes. Cumprido

Item 04: Apresentar análises dos efluentes líquidos orgânicos gerados no empreendimento.
Prazo: apresentar a primeira 60 (sessenta) dias após assinatura do TAC.

Status: As referidas análises foram tempestivamente apresentadas, segundo os protocolos
0858955/2018, de 20/12/2018 e 0270867/2019, de 09/05/2019 e apresentam parâmetros
dentro dos limites legalmente estabelecidos.

Item 05: Apresentar análise do solo das áreas ferti-irrigadas pelo efluente. Prazo: apresentar
a primeira 60 (sessenta) dias após assinatura do TAC.

Status: As referidas análises foram tempestivamente apresentadas, segundo os protocolos
0858988/2018, de 20/12/2018 e apresentam parâmetros dentro dos limites legalmente
estabelecidos. Cumprido

Item 06: Apresentar análises de controle da eficiência do sistema de separação de água e
óleo (SAO). Prazo: apresentar a primeira 60 (sessenta) dias após assinatura do TAC.

Status: Atendido conforme documentos protocolados tempestivamente sob nos 0011452, de
11/01/2019 e 0270867/2019, de 09/05/2019, que atestam a eficiência do referido sistema.
Cumprido

Item 07: Cadastrar junto a SEMAD as travessias sobre o corpo de água que cruza a
propriedade, em atendimento á Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1964/2013, (art. 2°,
inciso I). Prazo: 60 (sessenta) dias após assinatura do TAC.
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Status: Tempestivamente cumprido. Atendido conforme documento protocolado
tempestivamente sob no 0040264/2019, de 24/01/2019. Cumprido

Item 08: Apresentar relatório consolidado, que comprove à implementação de todos os itens
supradescritos e dentro dos respectivos prazos neles estabelecidos, devidamente
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Prazo: até o vencimento
do TAC ou obtenção da licença.

Status: Conforme documentação juntada ao processo, aquelas cláusulas que contemplam
obrigações requeridas e exequíveis dentro do tempo previsto no processo licenciatório, até o
momento foram atendidas satisfatoriamente. Em cumprimento.

8. Controle Processual

8.1. Relatório – análise documental

Por relatório do que consta nos autos do Processo Administrativo
nº10605/2007/005/2018, bastante atestar que a formalização do processo ocorreu em
concordância com as exigências constantes do Formulário de Orientação Básica
nº0397106/2018, bem assim das complementações decorrentes da análise em controle
processual, conforme documento SIAM nº 0572242/2018, 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 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 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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

06/02//2020

Pág. 23 de 33

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

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.

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 de Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) № 2017-026402754-001, Série MG № 056330,
processo № PT 52/2016, está validado até 20/09/2022.
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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.

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).

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 imóvel rural localizado no município de
Ponte Nova/MG. Diante da caracterização do empreendimento foi apresentado o recibo da
inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº 3152105-
772B1CBD356E46FA9B948A623857AAD2.

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, observa-se, a existência de intervenção em área de preservação
permanente. Quanto a intervenção em APP, segundo caracterização da equipe técnica, esta
corresponde ao quantitativo de 2.100,02 m2 e teria sido realizada em data anterior a a
22/07/2008. Nesse passo, cabe perquiri a possibilidade de permanência das estruturas
localizadas em área de preservação permanente. Tratando-se de área rural, a matéria
encontra-se regulada pelo Art. 2º, I, e Art.16 da Lei Estadual 20. 922/2013:
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Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - área rural consolidada a área de imóvel rural com ocupação
antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações,
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último
caso, a adoção do regime de pousio.

A continuidade da atividade com uso alternativo do solo em área de preservação
permanente, deverá observar o disposto no artigo 16, senão vejamos:

Art. 16. Nas APPs, em área rural consolidada conforme o
disposto no inciso I do art. 2º, é autorizada, exclusivamente, a
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de
turismo rural, sendo admitida, em área que não ofereça risco à vida ou
à integridade física das pessoas, a manutenção de residências, de
infraestrutura e do acesso relativos a essas atividades

Assim, do conjunto de documentos apresentados, verifica-se o preenchimento dos
requisitos legais para a manutenção das estruturas em área de preservação permanente,
conforme estabelece o artigo 16, § 11°, da Lei Estadual n° 20.922/2013. Nesse caso, o
empreendedor deverá observar o disposto no § 12 do referido artigo:

§ 12. Nas situações previstas no caput, o proprietário ou
possuidor rural deverá:

I – adotar boas práticas agronômicas de conservação do solo e
da água indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural ou por
profissional habilitado;

II – informar, no CAR, para fins de monitoramento, as
atividades desenvolvidas nas áreas consolidadas.

Por fim, quanto a ocorrência de significativo impacto ambiental decorrente da
atividade a ser desenvolvida pelo empreendimento, prevista no artigo 36 da Lei Federal n. º
9.985/2000, remete-se a abordagem realizada pela equipe técnica.

8.3.2 Da Política de Recursos Hídricos (agenda azul)

A água para os diversos usos deriva de 02 captações em barramento, 01 em lagoa e
09 subterrâneas por meio de poços manuais, sendo dois destes usos insignificantes
segundo DN CERH № 09/2004 e estão devidamente cadastrados junto ao IGAM. Os demais,
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sujeitos a outorga, encontram-se com análise técnica concluída pelo deferimento,
aguardando a decisão da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris (CAP) referente a este
licenciamento, para que sejam publicadas as respectivas portarias. Dessa forma, a utilização
dos recursos hídricos pelo empreendimento encontra-se em conformidade com a política
estadual de recursos hídricos.

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 “atividades de Suinocultura,
Bovinocultura de Corte (Extensiva), Posto de Abastecimento, Fábrica de Rações e Estação
de Tratamento de Água para Abastecimento.

Da análise dos parâmetros de classificação informados e constatados, concluiu-se
que o empreendimento se enquadra na classe 4 (quatro) 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.

No que tange ao prazo da licença, conforme novel previsão do Decreto 47383/2018,
para os empreendimentos com penalidade tornada definitiva nos 5 anos anteriores a
concessão da licença, deverá ocorrer a subtração de dois anos para cada infração assim
caracterizada. Verifica-se a existência de uma infração definitiva conforme depreende-se do
auto de infração nº6122/2018 tornada definitiva em dezembro de 2018. Assim, deverá ser
atribuído o prazo de 08 (oito) anos a licença corretiva a ser concedida.

7. Conclusão

A equipe interdisciplinar da Supram Zona da Mata sugere o deferimento desta

Licença Ambiental na fase de LAC1/ Licença de Operação Corretiva, para o

empreendimento Fazenda JK, pertencente ao Espólio de Nélio Leopoldo Soares para as

atividades de Suinocultura, Bovinocultura de Corte (Extensiva), Posto de Abastecimento,

Fábrica de Rações e Estação de Tratamento de Água para Abastecimento, no município de

Ponte Nova-MG, pelo prazo de 08 (oito) 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 a Supram Zona da
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Mata, 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.

08. Anexos

Anexo I. Condicionantes da Licença de Operação Corretiva (LOC) do empreendimento
Fazenda JK/Espólio de Nélio Leopoldo Soares.

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) do
empreendimento Fazenda JK/Espólio de Nélio Leopoldo Soares.

Anexo III. Relatório Fotográfico do empreendimento Fazenda JK/Espólio de Nélio
Leopoldo Soares.
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ANEXO I

Condicionantes para Licença de Operação (LOC) do empreendimento

Fazenda JK / Espólio de Nélio Leopoldo Soares
*Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial do Estado.

Item Descrição da Condicionante 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

Destinar resíduos sólidos, incluindo os resíduos com
características domiciliares, somente a empresas
licenciadas ambientalmente. Apresentar, anualmente,
documentação comprobatória da regularidade ambiental das
empresas receptoras de resíduos.

Durante a
vigência da
licença

03

Enviar semestralmente, por meio do Sistema MTR-MG,
Declaração de Movimentação de resíduos - DMR, conforme
artigo 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

04

Manter em arquivo no empreendimento para posteriores
fiscalizações do órgão ambiental, os Receituários
Agronômicos e a comprovação da destinação final das
embalagens de agrotóxicos;

Durante a
vigência da
licença

05

Apresentar relatórios técnicos e/ou fotográficos, comprovando
a execução dos planos, programas e projetos citados no
decorrer do parecer único, conforme cronogramas
específicos.

Anualmente,
durante a
vigência da
licença.
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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 da Licença de Operação (LOC) do empreendimento

Fazenda JK / Espólio de Nélio Leopoldo Soares

1.Efluentes Líquidos da Suinocultura (Ferti-irrigação):

Local de amostragem Parâmetro Frequência de
Análise

Saída da Última Lagoa
de tratamento.

pH, DBO, DQO, OD, sólidos
sedimentáveis, sólidos suspensos,
sólidos dissolvidos, nitrogênio total,
nitrogênio amoniacal, fósforo total,
potássio, zinco, óleos/graxas e
Cobre.

Semestral

*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.

Relatórios: Enviar a SUPRAM ZM, anualmente, juntamente com o relatório consolidado
do item 05 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.

Obs: Realizar limpeza da fossa filtro que atende a casa sede, no mínimo anualmente.
2. Solos
Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise

Áreas ferti-irrigadas,
N, P, K, Ca, Mg, Na, CTC, S,
Al, Matéria Orgânica, Ph,

Saturação de bases, Cu e Zn.

Semestral (sendo uma
campanha no período seco
e outra no período chuvoso)
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Relatórios: Enviar anualmente os monitoramentos de solo (quando se utilizar a fertirrigação)
a Supram-ZM os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios
em conformidade com a DN COPAM n. º 216/2017 e deve conter a identificação, registro
profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises.
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o
ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado.
Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição.
3. Resíduos sólidos e rejeitos
3.1. Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG
Apresentar, semestralmente, a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR, emitida via
Sistema MTR-MG, referente às operações realizadas com resíduos sólidos e rejeitos
gerados pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme determinações e prazos
previstos na Deliberação Normativa Copam 232/2019.
Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberação Normativa Copam nº 232/2019.
3.2. Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG
Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados
conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG.
Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.

RESÍDUO
TRANSPORTA

DOR DESTINAÇÃO FINAL
QUANTITATIVO TOTAL

DO SEMESTRE

(tonelada/semestre)

OBS.
Denominação e
código da lista
IN IBAMA
13/2012

Orige
m

Class
e

Taxa
de

geraçã
o

(kg/mê
s)

Razã
o

social

Endereç
o

complet
o

Tecnologi
a (*)

Destinador / Empresa
responsável

Quantid
ade

Destina
da

Quantid
ade

Gerada

Quantid
ade

Armaze
nada

Razão
social

Endereço
completo

1- Reutilização; 2 – Reciclagem; 3 - Aterro sanitário; 4 - Aterro industrial; 5- Incineração; 6 - Co-processamento; 7 - Aplicação no solo; 8 -
Armazenamento temporário (informar quantidade armazenada); 9 - Outras (especificar).

3.2.1. Observações

 O programa de auto monitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo
Sistema MTR-MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser
apresentado, semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar
duplicidade de documentos.

 O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do quadro supracitado,
bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas
informações.
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 As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo
empreendedor.

 As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de
resíduos deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, para fins de fiscalização. Texto
válido

4. Resíduos Sólidos Orgânicos da Compostagem

Caso haja disponibilidade destes resíduos, antes da incorporação no solo ou venda, retirar
aleatoriamente amostras simples e formar uma amostra composta. Deverão ser analisados
os seguintes parâmetros: pH, MO, NPK, Cu, Zn, umidade, relação C/N, Ca, Al e Mg.
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ANEXO III
Relatório Fotográfico do Empreendimento

Fazenda JK / Espólio de Nélio Leopoldo Soares

Foto 1: Tanque equalizador. Foto 2: Bateria de lagoas de tratamento de efluentes.

Foto 3: tanque homogeneizador de efluentes. Foto 4: Casa de Compostagem.


	Figura 05: Detalhes do ponto da captação e sistema
	4. Diagnóstico Ambiental. 
	4.5.  Reserva Legal e Área de Preservação Permanen
	8. Controle Processual 
	8.1. Relatório – análise documental
	8.2. Análise procedimental – formalização, análise
	8.3. Viabilidade jurídica do pedido
	8.3.1 Da Política Florestal (agenda verde)


