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1. RESUMO 

O empreendimento Marangoni Tread Latino América Industria e Comércio de Artefatos de 

Borracha Ltda, inscrito no CNPJ nº 02.551.474/0001-57, exerce atividade de fabricação de artefatos 

de borracha para recuperação (recauchutagem) de pneus e atua desde maio de 2000 no Distrito 

Industrial Genesco Aparecido de Oliveira no município de Lagoa Santa/MG. Em 07 de março de 2013 

foi formalizado na SUPRAM Central Metropolitana o Processo Administrativo de licenciamento 

ambiental PA nº 00034/1999/008/2013, na modalidade de Renovação da Licença de Operação-

RenLO.  

A atividade supracitada é descrita como: 

 “C-02-02-1 Fabricação de pneumáticos, câmaras-de-ar e de material para 

recondicionamento de pneumáticos” possuindo a área útil de 2,69 hectares, sendo 

considerado de Porte Médio. Esta atividade possui Potencial Poluidor/Degradador Grande, 

segundo a DN COPAM n° 217/2017, o que caracteriza o empreendimento em Classe 5. 

A água utilizada pelo empreendimento destinada ao consumo humano e industrial provém das 

captações de 01 (um) poço tubular e da concessionária local, Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA). 

Não há qualquer intervenção ambiental a ser autorizada na área da MARANGONI TREAD LATINO 

AMÉRICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.  

O sistema de tratamento de efluentes do empreendimento é composto por fossa séptica seguida de 

filtro anaeróbio e disposição final em sumidouro que trata os efluentes da cozinha, vestiários e 

banheiros (administração e produção). 

O efluente líquido industrial proveniente das prensas se vulcanização centrípetas e da trafila são 

encaminhadas para tratamento em ETE externa. Os efluentes industriais provenientes da descarga 

de fundo de caldeira são lançados em tanque metálico e sumidouro.  

A destinação final dos resíduos sólidos gerados na MARANGONI TREAD LATINO AMÉRICA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA se apresentam ajustados às 

exigências normativas. 

No processo industrial são geradas emissões atmosféricas que são originadas da chaminé da Raspa 

de Anel I, Chaminé da Raspa de Anel II, Raspa de Banda Plana, Chaminé do Banbury 1 A, Chaminé 

do Banbury 1 B, Chaminé do Banbury 2 A, Chaminé do Banbury 2 B, Chaminé da Moega Negro de 

Fumo e Exaustor, Caldeira a gás Alborg e Caldeira a Gás ATA. 

Cabe ressaltar que as condicionantes impostas na licença anterior foram cumpridas de forma 

satisfatória, conforme descrito no Auto de Fiscalização Nº 105527/2020. 

Desta forma, a SUPRAM Sul de Minas sugere o deferimento do pedido Renovação da Licença de 

Operação – RenLO da MARANGONI TREAD LATINO AMÉRICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O empreendimento MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, nome fantasia MARANGONI 

TREAD LATINO AMÉRICA, inscrita no CNPJ 02.551.474/0001-57, teve o inicio de 

suas atividades no ano de 2000, no Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira 

no município de Lagoa Santa/MG. 

O aludido obteve a licença ambiental através do Parecer Único Nº 200/2009, sendo 

a licença publicada no IOF em 29/07/2009. Em 07 de março de 2013 foi formalizado 

na SUPRAM Central Metropolitana o Processo Administrativo de licenciamento 

ambiental PA nº 00034/1999/008/2013, na modalidade de Renovação da Licença de 

Operação-RenLO.    

O referido processo está sob análise da SUPRAM Sul de Minas em decorrência de 

análise conjunta entre esta superintendência e a SUPRAM Central Metropolitana, 

para suporte na redução de passivo de processos administrativos, sem prejuízo a 

competência de ato decisório, conforme orientação da Assessoria Jurídica da 

Semad mediante Memorando.SEMAD/ASJUR. nº 155/2018. 

Foi apresentado no processo em tela o Certificado de Regularidade – CR emitido 

pelo Cadastro Técnico Federal junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA sob registro n°328820/2020. 

O empreendimento possui Certificado de Registro n° 283.197 junto à SEMAD, como 

consumidor de produtos e subprodutos da flora (lenhas, cavacos e resíduos), 

conforme Resolução Conjunta SEMAD/IEF n° 1661/2012. 

O estudo “Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA”, que 

subsidiou a elaboração deste parecer foi elaborado sob responsabilidade do 

seguinte profissional: Engenheiro de Minas, Leonardo Pittella, CREA/MG n° 

72.114/D, que certificou a sua responsabilidade na Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART Nº 14201300000001111599, registrada em 24 de Abril de 2013, com 

o auxílio da Bióloga Isaura Ribeiro Batista, CRBio n° 070.005/04-D, que certificou a 

sua responsabilidade na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Nº 

2013/02974, registrada em 25/04/2013.  

O estudo ambiental apresentado foi considerado satisfatório pela equipe 

interdisciplinar da SUPRAM Sul de Minas. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A MARANGONI está instalada na zona urbana do município de Lagoa Santa - MG, 

sediada na Rodovia LMG 800, km 01, Distrito Industrial Genesco Aparecido de 
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Oliveira, CEP: 33.400-000, nas coordenadas geográficas: latitude 19° 40’ 25,24” S e 

longitude 43° 55’ 17,46” O. A Figura 01 a seguir mostra a localização da empresa. 

 

 

FIGURA 01 - Imagem de satélite da MARANGONI TREAD LATINO AMÉRICA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. 

 

A área total do terreno da MARANGONI é de 47.246,88 m² sendo que 15.150 m2 

constituem-se de área construída, de acordo com registro de imóveis, matrícula 

30.303. As atividades no empreendimento são desenvolvidas em um turno diário de 

segunda à domingo, todos os meses do ano. 

A atividade principal a ser revalidada é: 

 “C-02-02-1 Fabricação de Pneumáticos, câmaras de-ar e de material para 

recondicionamento de pneumáticos” possuindo a área útil de 2,7 hectares 

sendo considerado de Porte Médio. Esta atividade possui Potencial 

Poluidor/Degradador Grande, segundo a DN COPAM n° 217/2017, o que 

caracteriza o empreendimento em Classe 5. 

O empreendimento solicitou a renovação de sua licença de operação na vigência da 

Deliberação Normativa N° 74/2004 e em virtude da publicação da Deliberação 

Normativa Nº 217/2017, o empreendimento foi reenquadrado de acordo com os 

critérios estabelecidos na mesma (Classe 5).  

Para a produção dos pneumáticos a matéria prima (polímeros, negros de fumo e os 

produtos químicos) são armazenados em depósito coberto e separado do setor de 

misturas. Passam pelo setor de mistura que possui duas linhas de misturadores 

Banbury. Após a mistura segue para a extrusora, preparação, vulcanização, 

raspagem e embalagem.  
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O empreendimento produz artefatos de borracha para recuperação (recauchutagem) 

de pneus destacando os seguintes produtos: banda e rodagem pré-moldada em 

forma de anel – ANEL RINTREAD, Banda de rodagem pré-moldada plana – BANDA 

UNITREAD, Camelback, borracha de ligação, borracha para enchimento – PERFIL e 

cola a base de borracha e composto de borracha. 

Em 27/05/2013 foram solicitadas informações complementares através do protocolo 

SIAM 0943782/2013 que foram atendidas em 08/10/2013 através do protocolo 

R0439194/2013-08/10/2013. 

Em 20/08/2013 foi realizada vistoria técnica ao empreendimento onde foram 

solicitadas algumas adequações listadas no Auto de Fiscalização 124259/2013 que 

foram respondidas em 25/06/2014 através do protocolo R0204834/2014-25/06/2014. 

Em 23/03/2016 foi realizada uma fiscalização (Auto de Fiscalização 123899/2016) 

ao empreendimento motivada por denúncia a respeito de efluente atmosférico, 

porém in loco não se visualizou qualquer sinal de desconformidade relativa ao 

mesmo. Na ocasião de fiscalização foram solicitadas algumas melhorias que foram 

apresentadas através do protocolo R0223171/2016-01/06/2016. 

Em 26/09/2019 foi realizada a terceira e última visita técnica ao empreendimento 

relatada no Auto de Fiscalização 107461/2019, onde foram solicitadas algumas 

adequações e esclarecimentos que foram atendidos através do protocolo 

R0174523/2019-14/11/2019.  

Durante a análise técnica dos estudos ambientais apresentados e corroborado em 

vistorias técnicas, foi constatado que a MARANGONI TREAD LATINO AMERICA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, mantém a 

mesma capacidade instalada, porém não opera com a totalidade da sua capacidade 

produtiva.  

Na última vistoria técnica realizada ao empreendimento verificou-se que o mesmo 

reduziu suas atividades de operação restando as etapas de Trafila (moldagem de 

borracha crua), vulcanização por anel e banda plana, raspas e aplicação de cola, 

embalagem e expedição. As unidades de Banbury (mistura da borracha), produção 

de cola, produção de borracha de ligação e produção de borracha de enchimento, 

encontram-se paralisadas, mas não desativadas. O empreendimento atualmente 

conta com cerca de 100 funcionários entre terceirizados e próprios.  

O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) Nº 20180014321 possui validade 

até 24/01/2023.  

A empresa optou por utilizar lenha nas caldeiras implantadas, ficando a de 

capacidade maior para abastecimento exclusivo com lenha e a de capacidade 

menor para abastecimento com lenha ou diesel.  Possui certificado Nº358063 válido 
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até 31/01/2020 para o consumo de produtos e subprodutos da flora lenha, cavacos e 

resíduos.  

De acordo com a Portaria do IEF 125 de 23/11/2020 o empreendedor tem até 

31/12/2020 para renovar o certificado, sendo assim determina-se a apresentação do 

mesmo até dia 31/01/2021. 

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Verificou-se na Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, IDE – SISEMA que o empreendimento se localiza em 

área com fatores de restrição, a saber, Área de Proteção Ambiental APA Federal 

Carste Lagoa Santa e área de muito alto grau de potencialidade de ocorrência de 

cavidades (Figura 2).  

 

Figura 1: ponto azul empreendimento Marangoni localizado na delimitação em amarelo da APA Federal Carste Lagoa Santa. 

Tendo em vista que o empreendimento já está instalado e operando a muitos anos 

no local, considerando que o mesmo não exerce atividade que gere impacto 

negativo ao patrimônio espeleológico e de acordo com o estabelecido na Instrução 

de Serviço 8/2017 em seu item 5.2 parágrafo 2 onde se estabelece que: 

“A critério técnico, mediante justificativa fundamentada, caso seja avaliado que o 

empreendimento não possui potencial de gerar impacto negativo ao patrimônio 

espeleológico, poderá ocorrer a dispensa do estudo de prospecção espeleológica. 

Caso seja necessário, poderá ser solicitada ao empreendedor a apresentação de 

laudo técnico com o devido registro de responsabilidade técnica junto ao conselho 

profissional, atestando que não há impacto potencial ou efetivo sobre o patrimônio 

espeleológico” 

Diante do exposto considera-se o empreendimento dispensado de apresentar 

estudo de prospecção espeleológica.  
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Figura 2: Localização do empreendimento ponto azul em área de muito alto grau de potencialidade de ocorrência de 

cavaidades.  

Em relação ao Decreto 45.097/2009, que dispõe sobre regime jurídico especial de 

proteção ambiental de áreas integrantes do Vetor Norte da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte aponta-se: “Art. 6º - Os empreendimentos e atividades situados nos 

municípios previstos nos arts. 1º e 2º, desde que não se localizem em áreas 

previstas nos arts. 3º, 4º e 5º, sujeitar-se-ão à regularização ambiental, nos termos 

da Deliberação Normativa nº 74, de 2004, do COPAM.” 

O art.3º trata de UC de uso sustentável e de Área de Proteção Especial – APE. 

Neste caso o empreendimento encontra-se dentro da APA Carste Lagoa Santa. 

De acordo com o já relatado em Parecer Único anterior: “ no art. 4º são elencadas 

proibições quanto ao licenciamento em áreas de UC previstas no Sistema de Áreas 

Protegidas – SAP. Após consulta ao Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE, para 

o ponto Y 7824290 e X 613053 (UTM, fuso 23, 45º), considerando um raio de 200m, 

foi constatado que o empreendimento não está inserido no SAP (0%). O art.5º traz 4 

(quatro) incisos. O inciso I versa sobre vulnerabilidade natural em UC de uso 

sustentável, o inciso II sobre empreendimento excluído do inciso I, mas inclusos em 

UC de uso sustentável, o inciso III sobre o SAP (assunto já comentado no parágrafo 

anterior) e inciso IV sobre a faixa marginal de 5Km à esquerda e à direita, a partir da 

faixa de domínio, do Anel de Contorno Norte da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte -RMBH, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes - DNIT. Conforme consulta ao ZEE, para o ponto Y 7824290 e X 

613053 (UTM, fuso 23, 45º) e raio de 200m, o empreendimento apresenta 

vulnerabilidade natural “média” e “alta”, devido, principalmente, à predominante “alta 

à muito alta” vulnerabilidade da integridade da flora e “alta” vulnerabilidade da 

integridade da flora. A vulnerabilidade de erosão na região de média a alta.” 
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 Apesar dessa indicação do ZEE, a equipe da SUPRAM CM entendeu que o 

empreendimento não se enquadrava nas particularidades do inciso I do art.5º, não 

necessitando, então, de EIA/RIMA, por se tratar de um empreendimento implantado 

no Distrito Industrial, que aproximadamente 82% do empreendimento está inserida 

em área de média vulnerabilidade natural e que a sua atividade não implica na 

degradação do meio ambiente, tendo inclusive como condicionantes a adoção de 

medidas de automonitoramento dos principais pontos de geração de efluentes, 

emissões atmosféricas, ruídos ambientais e resíduos sólidos. 

Considerando que estamos tratando de renovação de licença e que a operação do 

empreendimento não vem impactando negativamente os fatores de restrição 

apresentados, não há o que se falar. 

 

5. RECURSOS HÍDRICOS 

A MARANGONI TREAD LATINO AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA demanda água para consumo humano e 

industrial, que é fornecida através da concessionária local COPASA (consumo de 

839 m³/mês) e através de captação em 1 poço tubular profundo (consumo máximo 

de 1229 m³/mês). Essa captação encontra-se regularizada e foi solicitada a sua 

renovação. Segue a tabela 1 a descrição do consumo diário relativo ao consumo 

realizado pelo empreendimento.   

TABELA 01 – Demanda hídrica máxima diária relativa ao poço tubular da MARANGONI TREAD LATINO AMERICA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA.  

Finalidade do uso Demanda Máxima Diária (m³/dia) 

Processo Industrial 17,00 m3/dia 

Limpeza geral 5,00 m3/dia 

Consumo humano (sanitários e refeitórios) 14,00 m3/dia 
Lavagem de Veículos 2,80 m3/dia 
Outros: Irrigação 7,20 m3/dia 

TOTAL 46,00 m3/dia 

 

 

 

TABELA 02 - Captação hídrica máxima diária autorizada da MARANGONI. 

Processos Captação Hídrica Diária Autorizada (m³/dia) 

Processo nº 03049/2013 42,00 m3/dia 
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 O empreendimento utiliza um volume máximo por dia de 46 m³/dia, sendo utilizado 

42,00 m³/dia através de poço tubular e o restante provém da concessionária local.  

O empreendimento MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA formalizou no dia 28/02/2013, 

o seguinte processo administrativo: 

1) PA n° 03049/2013, o qual se encontra com parecer pelo deferimento, que 

autoriza a Renovação da Portaria de Outorga n° 1109/2011, para a captação 

da vazão de 2,1 m³/h das águas públicas subterrâneas da Bacia Hidrográfica 

do Rio das Velhas, para fins de Consumo Industrial e Humano, com tempo de 

captação de 20:00 horas/dia, totalizando 42,00 m³/dia, e por 12 meses/ano, 

por meio de um poço tubular no ponto compreendido pelas coordenadas 

geográficas Latitude 19º 40’ 24,8” S e de Longitude 43º 55’ 19,9”. 

Observa-se que o consumo total de água pelo empreendimento é compatível com 

sua fonte de abastecimento. 

6. INTERVENÇÃO AMBIENTAL E RESERVA LEGAL 

O empreendimento MARANGONI TRED LATINO AMÉRICA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA se encontra em área urbana e 

não está obrigado a constituir Reserva Legal conforme exigência da Lei Estadual n° 

20.922/2013. 

Quanto a Área de Preservação Permanente – APP, não há qualquer intervenção 

passada ou futura a ser autorizada no âmbito deste processo de licenciamento 

ambiental. 

7. COMPENSAÇÕES 

O presente parecer não autoriza qualquer intervenção em Área de Preservação 

Permanente – APP e nem supressão de vegetação nativa e/ou corte de árvores 

nativas isoladas. 

A equipe técnica da Supram Sul de Minas entende que não há necessidade de 

realizar compensação ambiental, nos termos da Lei nº 9.985/2000 e do Decreto n° 

45.175/2009, alterado pelo Decreto n° 45.629/2011 considerando que:  

a) a operação regular do empreendimento não é causadora de significativo impacto 

ambiental;  

b) a operação do empreendimento possui medidas mitigadoras e de controle 

ambiental exigíveis.  
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8. ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

Os impactos ambientais pertinentes às atividades do empreendimento são 

resultantes da geração de efluentes líquidos sanitários e industriais, disposição dos 

resíduos sólidos gerados no processo produtivo e emissões atmosféricas. 

 

8.1. EFLUENTES LÍQUIDOS 

A MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA gera uma vazão máxima de 8,64 m³/dia em 

suas atividades industriais e 24,0 m³/dia relativo aos efluentes provenientes da 

cozinha, vestiários, banheiros e área administrativa, segundo informado no Relatório 

de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA. 

Medidas mitigadoras: O empreendimento encaminha os efluentes industriais 

resultantes das prensas de vulcanização centrípeta e tráfila para tratamento em ETE 

externa. A equipe técnica da SUPRAM SM determina pela inclusão da destinação 

dada a estes efluentes no Sistema MTR, vide DN COPAM 232/2019. O efluente 

proveniente da descarga de fundo de caldeira é disposto em tanque 

metálico/sumidouro.   

O efluente líquido proveniente da cozinha, vestiários e banheiros passam por 

tratamento preliminar em tanque séptico/ filtro anaeróbio e posteriormente disposto 

em sumidouro. Consta nos estudos ambientais que o banheiro localizado na sala de 

mistura está diretamente ligado em sumidouro. Figura como condicionante do 

presente parecer a desativação do mesmo até que se comprove a instalação de 

sistema de tratamento prévio ao lançamento em sumidouro. 

O sumidouro tem a função de permitir a infiltração da parte líquida do esgoto 

tratado no solo. A disposição no solo tem-se apresentado como uma alternativa de 

destinação seja como a função de “polimento” de efluentes (pós-tratamento), seja 

pela reciclagem de recursos, seja pela recarga do lençol freático ou até mesmo pela 

adequação da qualidade do efluente que venha a atingir os corpos receptores de 

características incompatíveis com os respectivos efluentes. A disposição deste 

efluente tratado no solo, como na autodepuração dos corpos d´água, compreende 

processos físicos, químicos e biológicos de remoção da carga poluidora. O solo é 

mais do que um simples meio físico formado por substâncias minerais e orgânicas 

que, juntamente com a vegetação superior, a energia solar e a água, asseguram a 

continuidade do ciclo da natureza que transforma matéria orgânica em energia 

renovável.1 

1
Paganini, Wanderley da Silva (1996) – Dissertação de mestrado USP – Disposição de esgoto no solo, através de escoamento à superfície, 

com utilização de gramíneas: avaliação do processo quanto aos aspectos sanitários, operacionais, construtivos e de manutenção. 

 

Parecer 318 (22671922)         SEI 1370.01.0055202/2020-30 / pg. 11



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Subsecretaria de Regularização Ambiental – SURAM 
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Sul de Minas 

 

PU n
o
 318/2020 

Data: 03/12/2020 

Pág. 10 de 19 

 

Avenida Manoel Diniz, nº 145, Bloco III SISEMA, Varginha - MG, CEP: 37.062-480 
Telefax: (35) 3229-1816 

 
 

 

8.2. RESÍDUOS SÓLIDOS E OLEOSOS 

Os resíduos sólidos e oleosos gerados no empreendimento são, principalmente: 

resíduos de borracha vulcanizada, borracha pré-vulcanizada, óleo industrial, 

borracha contaminada, embalagens contaminadas, plástico, resíduos orgânicos, 

resíduos não recicláveis, papelão, tecido de polyester e sucata metálica.         

Medidas mitigadoras: Os resíduos de borracha vulcanizada são destinados para 

aterro industrial, os resíduos de borracha pré-vulcanizada são destinados para 

reutilização, o óleo industrial  é enviado para rerefino, a borracha contaminada para 

coprocessamento, plástico para reciclagem, resíduos orgânicos para aterro sanitário, 

resíduos não-recicláveis para aterro sanitário e tecido de polyester enviado para 

coprocessamento.   

Como informação complementar foram apresentados comprovantes de destinação 

final dos resíduos gerados referente ao último encaminhamento e a regularização 

das empresas receptoras. Foram apresentados documentos das seguintes 

empresas: Indústria e Comércio Xap Xap, Cássio Luciano de Freitas, Essencis MG 

Soluções Ambientais S/A, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 

Lagoa Santa, Oxys Ambiental Ltda, Gramadus Ltda, Reciclagem Técnica Brasil Ltda 

(Recitec), Santos e Xavier Transporte e Logística Ltda ME, Indústria de Papel e 

Papelão São Roberto S.A., Matos e Ribeiro Hidrojateamento Ltda e Toner do Brasil 

Ltda.       

8.3. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

As fontes de emissões atmosféricas que são monitoradas no empreendimento são: 

Chaminé do FM Banbury 01 A, Chaminé do FM Banbury 01 B, Chaminé do Banbury 

02 A, Chaminé do FM Banbury 02 B, Chaminé do FM Negro de Fumo, Caldeira ATA, 

Caldeira AALBORG. 

Os combustíveis utilizados nas caldeiras são lenha e óleo diesel.  

Medidas mitigadoras: As chaminés das caldeiras possuem filtro de manga como 

sistema de tratamento para as emissões atmosféricas, conforme consta no Relatório 

de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA. 

 

9. CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA REVALIDAÇÃO DA LICENÇA 

DE OPERAÇÃO – REVLO – PA N° 00034/1999/008/2013 

As condicionantes estabelecidas para a MARANGONI TREAD LATINO AMÉRCIA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA no Parecer 

Único SUPRAM CM Nº 200/2009 (SIAM) de 16/07/2009 que subsidiou a licença de 
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operação, Certificado RevLO n° 175/2009 – SUPRAM CM, emitido em 27 de Julho 

de 2009, estão descritas a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

01 
Efetuar o monitoramento dos efluentes líquidos, emissões 
atmosféricas, resíduos sólidos, ruído e lençol freático, conforme 
programa definido no anexo II. 

Durante a validade 
desta revalidação 

da LO 

02 
Implantar Depósito Temporário de Resíduos. Comprovar com 
relatório fotográfico. 

180 dias 

03 
Apresentar o Plano de Educação Ambiental conforme 
orientações do Termo de Referência de Educação Ambiental do 
SISEMA/MG (Deliberação Normativa COPAM 110/2007) 

90 dias 

04 
Implantar melhorias na área externa atrás do galpão Banbury 
conforme cronograma de implantação de ações apresentado. 
Comprovar com relatório fotográfico. 

        120 dias  

05 
Implantar melhorias nos tanques de contenção de óleo conforme 
cronograma de implantação de ações apresentado. Comprovar 
com relatório fotográfico. 

90 dias 

06 

Implantar melhorias na área externa – exaustão das raspas – Pó 
de borracha evitando o arraste do resíduo para a rede pluvial e 
adequação do sistema de exaustão a fim de atender aos 
parâmetros definidos em Legislação. Comprovar com relatório 
fotográfico 

150 dias 

07 
Implantar adequações no galpão de cola (barreira de contenção 
no piso) a fim de atender as legislações pertinentes conforme 
cronograma apresentado. Comprovar com relatório fotográfico. 

        120 dias  

 

Condicionante 01: Cumprida de forma tempestiva e satisfatória, relativa ao anexo 

II. 

Condicionante 02: Cumprida de forma tempestiva e satisfatória. 

Foi solicitado que fosse implantado depósito temporário de resíduos. O 

empreendedor pediu prorrogação do prazo para o cumprimento da condicionante 

pois havia atraso por meio da empresa prestadora de serviço. O empreendimento 

realizou a instalação de um local provisório e adequado para armazenar os resíduos 

enquanto o local efetivo não havia sido construído e posteriormente apresentou 

relatório fotográfico demonstrando a construção do depósito solicitado pela 

condicionante. Os protocolos SIAM, relativos as informações descritas são: 

R300076/2009-20/11/2009, R062825/2010-08/06/2010, R300882/2009-24/11/2009. 

Condicionante 03: Cumprida de forma tempestiva e satisfatória. 

Foi apresentado o plano de educação ambiental e sua execução. Algumas etapas 

houve atraso, mas foi avisado anteriormente e justificado. Os protocolos 

apresentados relativos ao plano de educação ambiental foram: R290774/2009-

27/20/2009; R007819/2010-22/01/2010, R034825/2010-30/03/2010, 
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R064861/2010011/06/2010, R094753/2010-24/08/2010, R126427/2010-12/11/2010, 

R13138537/2010-17/12/2010, R014061/2011-04/02/2011, R14055/2011-04/02/2011, 

R094423/2011-14/06/2011,  0491386/2012-27/06/2012, R301856/2012-28/09/2012, 

R365960/2013-02/04/2013. 

Condicionante 04: Cumprida de forma tempestiva e satisfatória. 

Foi apresentado relatório fotográfico evidenciando o cumprimento da condicionante 

4. Foi construída barreira de contenção na parte interna do galpão. Protocolo 

apresentado R300876/2009-24/11/2009. 

Condicionante 05: Cumprida de forma tempestiva e satisfatória. 

Foi entregue relatório fotográfico através do protocolo SIAM R290769/2009-

27/10/2009, demonstrando a construção dos dicks de contenção, nos tanques de 

óleo de proceso. Foi apresentado memorial de cálculo justificando que não será 

necessária a alteração do dick do tanque de óleo diesel. 

Condicionante 06: Considera-se a condicionante cumprida tempestivamente.  

O protocolo não se encontra desbloqueado no SIAM, portanto não temos como 

avaliar o cumprimento nem o descumprimento da mesma. Sendo assim, considera-

se a apresentação da condicionante no RADA e a condicionante cumprida.  

Condicionante 07: Cumprida tempestivamente 

Foi apresentado relatório fotográfico demonstrando o cumprimento da condicionante, 

através do protocolo R300876/2009-24/11/2009. 

Efluentes Líquidos: O empreendimento deveria realizar análises semestrais na 

entrada e saída do sistema de tratamento de esgoto sanitário. Estas análises 

deveriam ser enviadas semestralmente à SUPRAM CM. 

Ruído: A MARANGONI deveria enviar relatórios anuais à SUPRAM CM do Nível de 

Pressão Sonora (ruídos) realizados no entorno do empreendimento.  

Resíduos Sólidos e Oleosos: O empreendimento deveria enviar semestralmente à 

SUPRAM CM os relatórios mensais de controle da geração e destinação/disposição 

de todos os resíduos sólidos e oleosos. 

Emissões Atmosféricas: Conforme ANEXO II do Parecer Único SUPRAM CM Nº 

0352646/2009 (SIAM) o empreendimento deveria enviar anualmente até o dia 10 do 

mês subsequente ao mês de vencimento à SUPRAM-CM as análises anuais de 

material particulado e SO2 das chaminés e das caldeiras. A apresentação do laudo 

da primeira medição deveria ocorrer em no máximo 90 (noventa) dias após a 

concessão da licença ambiental. 
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9.1. AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

9.1.1. EFLUENTES LÍQUIDOS 

Em análise aos resultados dos laudos apresentados durante o período de vigência 

da Revalidação da Licença de Operação – RevLO, Certificado RevLO n° 175/2009 – 

SUPRAM CM, verificou-se que em um contexto geral a MARANGONI TREAD 

LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 

LTDA, obteve um bom desempenho ambiental. Entretanto, houve lançamentos 

acima do permitido pela legislação vigente, para lançamento em curso d´água, 

porém o empreendimento lança o efluente em sumidouro e tendo em vista que não 

há parâmetro para lançamento no solo, não há o que se questionar quanto a sua 

eficiência no tratamento.  

Quanto a tempestividade na entrega dos relatórios observa-se de acordo com o Auto 

de Fiscalização 105527/2020 que o empreendimento realizou entregas anuais das 

análises e a condicionante solicitava entregas semestrais. Tendo em vista que não 

houve prejuízo das análises e tampouco da avaliação por meio do órgão considera-

se que não houve prejuízo ambiental.  

9.1.2. RUÍDOS 

Em análise aos resultados dos laudos apresentados durante o período de vigência 

da Licença de Operação –LO, Certificado LO n° 175/2009 – SUPRAM CM, verificou-

se que o empreendimento obteve um bom desempenho ambiental atendendo aos 

padrões de ruído estabelecidos pelas Lei 10.100 de 17 de Janeiro de 1990 e NBR 

10.151 de Junho de 2000. 

9.1.3. RESÍDUOS SÓLIDOS E OLEOSOS 

De acordo com os relatórios mensais de controle da geração e disposição dos 

resíduos sólidos, entregues pela MARANGONI TREAD LATINO AMERICA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, foi possível 

verificar que os seus resíduos sólidos e oleosos foram destinados de forma 

ambientalmente correta durante o período de vigência da Licença de Operação –LO, 

Certificado LO n° 175/2009 – SUPRAM CM. 

9.1.4. EFLUENTES ATMOSFÉRICOS 

Em análise aos resultados dos laudos apresentados durante o período de vigência  

da Licença de Operação –LO, Certificado LO n° 175/2009 – SUPRAM CM, verificou-

se que a MARANGONI TREAD LATINO AMÉRICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA obteve um bom desempenho ambiental 

atendendo aos padrões de lançamento estabelecidos pela Deliberação Normativa 

COPAM nº 187 de 19 de Setembro de 2013.  
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Findada a análise do cumprimento de condicionantes, em virtude dos laudos e 

parâmetros não entregues e entregues fora do prazo a equipe técnica do Nucam Sul 

de Minas lavrou três Autos de Infração 202246/2020, 202247/2020 e 202248/2020, 

tendo  em observância a Nota Asjur 83/2018, a aplicação de penalidades 

administrativas consubstanciadas no decreto sancionador vigente a época do efetivo 

cometimento da infração 

Com base no exposto e considerando o desempenho ambiental positivo durante a 

maior parte do período de vigência da licença, a equipe técnica da SUPRAM Sul de 

Minas considera o atendimento às condicionantes satisfatório, as medidas de 

controle ambiental em pleno funcionamento e opina pela renovação do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento. 

 

10. CONTROLE PROCESSUAL 

 

Este processo foi devidamente formalizado e contém um requerimento de renovação 

de licença de operação – LO, que será submetido para deliberação da Câmara de 

Atividades Industriais – CID. 

Registra-se que a formalização ocorreu com antecedência mínima 120 dias do prazo 

final da licença vincenda, o que garantiu ao requerente a renovação automática 

prevista no artigo 37 do Decreto nº 47.383/2018, que estabelece normas para 

licenciamento ambiental. 

No processo de renovação de uma licença de operação - LO é analisado pelo Órgão 

ambiental o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA, relatório 

esse formalizado junto com o requerimento de renovação da licença. Mediante a 

informação constante no RADA será feita a avaliação do desempenho ambiental dos 

sistemas de controle implantados, bem como das medidas mitigadoras 

estabelecidas na LO.  

Para a obtenção da LO que se pretende renovar, foi demonstrada a viabilidade 

ambiental da empresa, ou seja, a aptidão da empresa para operar sem causar 

poluição. Para tanto, foram implantadas medidas de controle para as fontes de 

poluição identificadas e estabelecidas condicionantes para serem cumpridas no 

decorrer do prazo de validade da licença. 

No momento da renovação da licença será avaliado o desempenho, ou seja, a 

eficiência das medidas de controle, durante o período de validade da licença, bem 

como o cumprimento das condicionantes. 

A conclusão técnica é no sentido de que o sistema de controle ambiental da 

empresa apresenta desempenho.  
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Condição indispensável para se obter a renovação de uma licença de operação é a 

demonstração de que sistema de controle ambiental apresentou desempenho 

ambiental, ou seja, que as medidas de controle das fontes de poluição estão 

funcionando satisfatoriamente.  

Considerando que há manifestação técnica de que o sistema de controle ambiental 

da empresa demonstrou desempenho ambiental, e que este é o requisito para a 

obtenção da renovação da licença de operação. 

Considerando que a taxa de indenização dos custos de análise do processo foi 

recolhida.  

Opina-se pelo deferimento do requerimento do pedido de renovação da Licença. 

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 37 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, na 

renovação das licenças que autorizem a operação do empreendimento ou da 

atividade, a licença subsequente terá seu prazo de validade reduzido em dois anos a 

cada infração administrativa de natureza grave ou gravíssima cometida pelo 

empreendimento no curso do prazo da licença anterior, desde que a respectiva 

penalidade tenha se tornado definitiva. 

Em consulta aos sistemas de cadastros de auto de infração do SISEMA, não foram 

encontrados autos de infração neste sentido, razão pela qual sugere-se o 

deferimento deste pedido com validade da licença por 10 (dez) anos. 

Por fim, O empreendimento enquadra-se como sendo de porte grande e potencial 

poluidor médio, o que conforme Decreto Estadual nº. 46.953 de 23 de fevereiro de 

2016, compete as Câmaras Técnicas, neste caso à CID, sua deliberação: 

“Art. 14. A CIM, a CID, a CAP, a CIF e a CIE têm as seguintes 

competências: 

I – ... 

... 

IV – decidir sobre processo de licenciamento ambiental, considerando a 

natureza da atividade ou empreendimento de sua área de competência: 

a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

b) de grande porte e médio potencial poluidor; 

c) de grande porte e grande potencial poluidor” 

DE ACORDO COM PREVISÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 44.844/2008, EM SEU ANEXO I, 
CÓDIGO 124, CONFIGURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVÍSSIMA DEIXAR DE 
COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM DANOS AMBIENTAIS ÀS AUTORIDADES 
AMBIENTAIS COMPETENTES. NO CASO DE ACIDENTE ENTRE EM CONTATO COM O (NEA 
SISEMA) (31) 9822 3947 e (31) 9825-3947. 
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11. CONCLUSÃO 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM Sul de Minas sugere o deferimento desta 

Renovação da Licença de Operação –RenLO, para o empreendimento 

MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, para a atividade “C-02-02-1 Fabricação de 

Pneumáticos, Câmaras de ar e de Material para Recondicionamento de 

Pneumáticos.” no município de Lagoa Santa - 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 a 

SUPRAM Central Metropolitana, 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 Meio Ambiente 

do Sul de Minas, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e 

jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto à eficiência das medidas 

de mitigação adotadas. 

 

12. ANEXOS 

ANEXO I. Condicionante para a Renovação da Licença de Operação – RenLO da 

MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA; e 

ANEXO II. Programa de automonitoramento da Renovação da Licença de 

Operação – RenLO da MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. 
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ANEXO I 

Condicionantes para a Renovação da Licença de Operação – RenLO da MARANGONI 

TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 

LTDA. 

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 

Ambiental 

02 

Comprovar o FECHAMENTO DO SANITÁRIO DA SALA DE 

MISTURA, até que seja realizado a comprovação de instalação do 

sistema de tratamento do efluente sanitário.  

30 dias após a 

concessão da 

Licença.  

03 

Comprovar por meio de relatório técnico fotográfico e notas 

comprobatórias a instalação de sistema de tratamento para o 

sanitário da sala de mistura.  

60 dias após a 

concessão da 

Licença.  

* 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 Central Metropolitana, face 

ao desempenho apresentado; e 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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Programa de Automonitoramento da Renovação da Licença de Operação – RenLO da 

MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE 

BORRACHA LTDA.  

 

1. RESÍDUOS SÓLIDOS E OLEOSOS 

 

Monitoramento Prazo 

Apresentar, semestralmente, a Declaração de Movimentação 
de Resíduos - DMR, emitida via Sistema MTR - MG, referente 
às operações realizadas com resíduos sólidos e rejeitos 
gerados pelo empreendimento durante aquele semestre. 

Conforme Art. 16 da 
Deliberação Normativa 
COPAM nº 232/2019 

 

2. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

 

Local de amostragem 
Tipo de 

combustível 
Parâmetros Frequência 

Chaminé do banbury-01 e 

01.  
Lenha e diesel 

Material Particulado e 

SO2 
*Anual 

Chaminé do moinho 

aberto de rolos-COPÊ 
Lenha e diesel  Material Particulado  *Anual 

Chaminé da moega de 

descarga do negro de 

fumo.  

Lenha e diesel 
Material Particulado e 

SO2 
*Anual 

Chaminé da caldeira a 

gás natural.  
Lenha e diesel  NO2 *Anual 

* Deverá ser monitorada a caldeira em operação, sendo necessário a justificativa de não 

monitoramento da caldeira que não esteja em operação. 

 

Relatórios: Enviar anualmente à SUPRAM Central Metropolitana, até o último dia do 

mês subsequente ao aniversário da licença ambiental, os resultados das análises 

efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem 

como dos certificados de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá 

conter a identificação, registro profissional, anotação de responsabilidade técnica e a 

assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser informados os dados 

operacionais. Os resultados apresentados nos laudos analíticos deverão ser expressos 

nas mesmas unidades dos padrões de emissão previstos na DN COPAM nº 187/2013 e 

na Resolução CONAMA nº 382/2006. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante 

o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, bem como a medida 

mitigadora adotada. 
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Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection 

Agency – EPA. 
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