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PARECER ÚNICO Nº 60/SEMAD/SUPRAM MATA-DRRA/2021 (Protocolo Sei! nº 36338234)
INDEXADO AO PROCESSO: PROCESSO SIAM: SITUAÇÃO:
Licenciamento Ambiental 11851/2010/005/2020 Sugestão pelo Deferimento

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação Corretiva - LOC/
LAC2 VALIDADE DA LICENÇA: 08 anos

PROCESSOS VINCULADOS: PA COPAM: CERTIDÃO: SITUAÇÃO:
Outorga 25657/2016 Portaria 2739/2016 Concedida
Outorga 25658/2016 Portaria 2740/2016 Concedida
Certidão de Uso Insignificante 52766/2021 295019/2021 Concedida
Autorização para Intervenção
Ambiental - AIA

1370.01.0050227/2021-07 - Sugestão pelo deferimento

EMPREENDEDOR: CODEME ENGENHARIA S.A. CNPJ: 16.521.601/0006-94
EMPREENDIMENTO: CODEME ENGENHARIA S.A. CNPJ: 16.521.601/0006-94
MUNICÍPIO: Juiz de Fora - MG ZONA: Urbana
COORDENADAS GEOGRÁFICA
(DATUM): SIRGAS2000 LAT/Y 21°40’19,57” LONG/X 43°26’42,02”

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:
INTEGRAL ZONA DE AMORTECIMENTO USO SUSTENTÁVEL X NÃO

BACIA FEDERAL: Rio Paraíba do Sul BACIA ESTADUAL: Rio Paraibuna
UPGRH: PS1 SUB-BACIA: Ribeirão do Espírito Santo
CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM

217/2017):
CLASSE CRITÉRIO

LOCACIONAL
B-05-03-7 Fabricação de estruturas metálicas e artefatos de trefilados de

ferro, aço e de metais não-ferrosos, com tratamento químico
superficial, exceto móveis

6 0

B-05-04-5 Fabricação de estruturas metálicas e artefatos de trefilados de
ferro, aço e de metais não-ferrosos, sem tratamento químico
superficial, exceto móveis

4 0

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: Registro / ART:

Rogério de Campos Teixeira - Eng. Metalurgista Registro CREA-RJ 46.103-D
ART N° 5891906

Charles da Silva Alvim - Tecnólogo em Meio Ambiente Registro CRQ 2202812
ART N° 19875

Samuel Wilke Monteiro de Souza - Eng. Florestal
Registro CREA-MG 222337D
ARTs N° MG 20210504811 e N° MG
20210611444

Luiz Carlos Pereira Diniz - Eng. Agrimensor Registro 04.0.0000080042
ART N° 14202000000005896032

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA
Débora de Castro Reis - Gestora Ambiental 1.310.651-3
Julita Guglinski Siqueira - Gestora Ambiental de Formação Jurídica 1.395.987-9
De acordo: Marcos Vinícius Fernandes Amaral
Diretor Regional de Regularização Ambiental

1.366.222-6

De acordo: Leonardo Sorbliny Schuchter
Diretor Regional de Controle Processual

1.150.545-0
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1. Resumo

O empreendimento “CODEME ENGENHARIA S.A.” atua na fabricação de
estruturas metálicas para construção civil envolvendo basicamente a produção de
colunas, vigas, tirantes e chumbadores, para prédios residenciais, comerciais e
galpões para indústrias, exercendo suas atividades em área urbana, no distrito
industrial do município de Juiz de Fora - MG.

Em 23/10/2020 foi formalizado na Supram-ZM o Processo Administrativo de
Licenciamento Ambiental Nº 11851/2010/005/2020 - LAC2/LOC (Licença de
Operação Corretiva).

Encontra-se vigente o Termo de Ajustamento de Conduta n° 239698/2019,
assinado em 16/08/2019, amparando a operação da empresa até a concessão da
Licença Ambiental, por um prazo de 24 meses. Ressalta-se que o referido TAC foi
prorrogado em 04/05/2021 por igual período.

Complementarmente a análise dos estudos ambientais, a Supram-ZM utilizou
de meios remotos, tais como imagens de satélites e relatórios fotográficos para a
análise do processo de licenciamento ambiental.

Está vinculado ao P.A. Nº 11851/2010/005/2020 o processo administrativo de
Autorização para Intervenção Ambiental Sei! Nº 1370.01.0050227/2021-07, uma vez
que foi realizada intervenção ambiental, através da intervenção sem supressão de
cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente - APP, em uma área
de 0,019 ha.

A água utilizada pelo empreendimento para fins industriais e de consumo
humano é proveniente de captação subterrânea através de dois poços tubulares
outorgadas através das Portarias n° 2739/2016 e Portaria n° 2740/2016. O
fornecimento de energia elétrica é feito pela Companhia Energética de Minas Gerais
- CEMIG.

Os efluentes líquidos sanitários da empresa são tratados em uma Estação de
Tratamento de Efluentes - ETE com lançamento no Ribeirão Espírito Santo.

O empreendimento possui 3 compressores de ar, sendo que a água de purga
dos mesmos é destinada para um filtro, em que posteriormente o efluente tratado
final é direcionado para a ETE. Também existe uma Caixa SAO que recebe os
efluentes oriundos da área de manutenção de peças e equipamentos e da área do
lavador de peças e veículos, em que o efluente líquido provenientes das mesmas é
destinado para uma caixa elevatória e posteriormente para a ETE.

As cabines de pintura de linha automática e manual, cabines de jato de
granalha e cabines de plasma são equipadas com sistema de filtros e sistema de
exaustão (chaminé).
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Os resíduos sólidos são armazenados temporariamente em locais ajustados
às exigências normativas e destinados às empresas regularizadas ambientalmente.

Durante a análise do cumprimento das condicionantes da LO n° 600/2011,
referente ao PA nº 11851/2010/003/2011, assim como da análise do cumprimento
dos itens do TAC n° 239698/2019, concluiu-se que, o empreendimento manteve um
desempenho ambiental satisfatório.

Todas as condicionantes referentes aos automonitoramentos foram cumpridas
durante a vigência da LO e durante a vigência do TAC, sendo que as análises de
efluentes atmosféricos e ruídos permaneceram dentro dos limites estabelecidos na
legislação ambiental vigente e o gerenciamento dos resíduos sólidos se deu de
forma ambientalmente correta.

Quanto aos efluentes sanitários, o sistema de tratamento de efluentes
sanitários não vinha apresentando uma eficiência adequada, contudo, foram
apresentadas medidas de adequação a fim de sanar os problemas de qualidade da
eficiência da ETE e posteriormente à adoção destas medidas, foram realizadas
análises em que concluiu-se que a ETE passou a apresentar valores de eficiência de
redução dentro dos limites estabelecidos na legislação ambiental, o que indica que
as medidas adotadas para sanar os problemas de eficiência da ETE foram
satisfatórias.

Desta forma, a equipe interdisciplinar da Supram-ZM sugere o Deferimento do
pedido de da Licença de Operação Corretiva do empreendimento “CODEME
ENGENHARIA S.A.”, pelo prazo de 08 (oito) anos, vinculada ao cumprimento das
condicionantes e programas propostos, com apreciação do Parecer Único pela
Câmara de Atividades Industriais (CID) do Conselho Estadual de Política Ambiental
(COPAM).

2. Introdução

O presente Parecer Único refere-se à solicitação de Licença de Operação
Corretiva pelo empreendimento “CODEME ENGENHARIA S.A.”, localizado no
município de Juiz de Fora - MG.

As atividades desenvolvidas no empreendimento são “Fabricação de
estruturas metálicas e artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos,
com tratamento químico superficial, exceto móveis” e “Fabricação de estruturas
metálicas e artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, sem
tratamento químico superficial, exceto móveis”, enquadradas na Deliberação
Normativa COPAM nº 217/2017 sob os códigos B-05-03-7 e B-05-04-5,
respectivamente. Trata-se de um empreendimento de grande porte, tendo em vista
sua área útil de 23,5 ha, estando, portanto, enquadrado na referida Deliberação
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Normativa COPAM como Classe 6 e critério locacional de enquadramento igual a 0
(zero).

O empreendimento obteve sua Licença de Operação através do Certificado nº
600/2011 pela SUPRAM-ZM em 28 de novembro de 2011 com validade até 28 de
novembro de 2017. Em 21 de julho de 2017, foi formalizado junto a SUPRAM-ZM o
processo de regularização ambiental Nº 11851/2010/004/2017 envolvendo a
Renovação de Licença de Operação.

Em 21 de novembro de 2018 o processo n° 11851/2010/004/2017 foi
arquivado por não terem sido apresentados os documentos solicitados em
Informações Complementares dentro do prazo estabelecido.

Em 16 de agosto de 2019 foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta
n° 239698/2019, com prazo de vigência de 24 meses, em que o empreendedor se
comprometeu a executar as medidas e condicionantes técnicas necessárias para a
regularização de sua atividade, permitindo assim que o empreendimento desse
continuidade à operação de sua atividade.

Em 16 de abril de 2021 foi protocolada através do Processo Sei!
n°1370.01.0020223/2021-68, solicitação de prorrogação do prazo do TAC n°
239698/2019 por igual período, a qual foi atendida pela Supram-ZM através do
Ofício SEMAD/SUPRAM MATA-DRRA nº. 83/2021, enviado por meio de e-mail pelo
próprio processo Sei! n°1370.01.0020223/2021-68, em 04 de maio de 2021.

Já em 23 de outubro de 2020 foi formalizado junto a SUPRAM-ZM o processo
de regularização ambiental nº 11851/2010/005/2020 de Licença de Operação
Corretiva. Na ocasião foram apresentados os documentos exigidos no formulário de
orientação básica (FOBI Nº 0169806/2019).

Em 24 de novembro de 2020 foi enviada por parte do empreendimento, uma
consulta prévia à Supram-ZM, solicitando autorização para se realizar a construção
de um novo galpão para uma nova cabine de pintura. Conforme informado nos
documentos e estudos enviados no momento da solicitação, a nova cabine de
pintura será construída em um local do pátio da empresa que está coberto com piso
de concreto e que faz parte da área útil da empresa, não havendo, portanto,
aumento de área útil no empreendimento, e consequentemente não havendo
ampliação do empreendimento. Em 04/12/2020, a Supram-ZM enviou o Ofício
SEMAD/SUPRAM MATA-DRRA nº. 161/2020 (Processo Sei! n°
1370.01.0055463/2020-64) autorizando a implantação das estruturas, conforme
postulado pelo empreendimento.

Em 10 de março de 2021 o empreendedor recebeu através do Ofício nº.
33/2021 enviado por meio de e-mail cadastrado no Processo Sei! n°
1370.01.0055463/2020-64 a solicitação de informações complementares, em que
foram concedidos 60 dias para apresentação das mesmas, por se considerar que as
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informações prestadas no estudo não eram satisfatórias e por ser pertinente exigir
informações consideradas relevantes para a concretização da análise.

Em 04 de maio de 2021, através do protocolo nº 28929558 referente ao
Processo Sei! n° 1370.01.0055463/2020-64, o empreendedor apresentou as
documentações exigidas nas informações complementares.

Em razão de fato superveniente constatado mediante as informações
complementares apresentadas, foi necessária a solicitação de informações
complementares adicionais em 07/07/2021 por meio de envio do Ofício nº. 108/2021,
através do processo Sei! nº 1370.01.0055463/2020-64, a qual foi inteiramente
atendida no mesmo processo Sei! em 31/08/2021.

Para complementar a análise do processo, foi utilizada adoção de alternativas
tecnológicas para realização de vistoria de forma remota, conforme a Resolução
Conjunta Semad/IEF/Igam/ Feam 2.959, de 16 de abril de 2020. Desta maneira, foi
encaminhado um Relatório Técnico de Situação, através de vídeos e fotos
atualizadas e relatório descritivo do empreendimento em 04/05/2021, através do
Processo Sei! n° 1370.01.0055463/2020-64.

Os estudos ambientais, Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de
Controle Ambiental - PCA que foram apresentados e que subsidiaram a elaboração
deste parecer, foram elaborados sob a responsabilidade de Rogério de Campos
Teixeira, Engenheiro Metalurgista, Registro CREA-RJ 46.103-D, que certificou a sua
responsabilidade na Anotação de Responsabilidade Técnica N° 5891906. Já o
Relatório Técnico de Situação foi elaborado sob a responsabilidade de Charles da
Silva Alvim, Tecnólogo em Meio Ambiente, Registro CRQ 2202812, que certificou a
sua responsabilidade na Anotação de Responsabilidade Técnica N° 19875. A
responsabilidade técnica pelos sistemas de controle ambiental é de Luiz Carlos
Pereira Diniz, Engenheiro Agrimensor, Registro 04.0.0000080042 e ART N°
14202000000005896032. Por fim, os estudos referentes às intervenções ambientais,
PUP e PTRF foram elaborados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro
Florestal Samuel Wilke Monteiro de Souza, Registro CREA-MG 222337D, por meio
das ARTs N° MG 20210504811 e MG 20210611444.

Tendo atendido todas as formalidades legais, o empreendimento “CODEME
ENGENHARIA S.A.” almeja, portanto, a obtenção da Licença de Operação Corretiva
para suas atividades. Assim, as considerações apresentadas, em resumo, neste
Parecer Único foram fundamentadas nos estudos ambientais apresentados, nas
observações e constatações do Relatório Técnico de Situação do empreendimento,
como também nas informações complementares prestadas, constituído os principais
objetos do julgamento para a concessão da Licença solicitada pelo empreendedor.

3. Caracterização do Empreendimento
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3.1. Caracterização Geral

A unidade fabril da empresa “CODEME ENGENHARIA S.A.” está localizada
em zona urbana, no distrito industrial do município de Juiz de Fora, na margem
direita da rodovia BR-040, sentido Belo Horizonte - Rio de Janeiro e nas
coordenadas geográficas 21º 40’ 19,6” de latitude sul e 43º 26’ 42,0” de longitude
oeste.

O empreendimento ocupa uma área total de terreno de aproximadamente
29,7 ha, sendo a área útil de 23,5 ha e a área construída de 32.466,50 m² (após a
construção da nova cabine de pintura, que é de 2.750,00 m²). Em relação a toda
estrutura que compõe o empreendimento, verifica-se que a área é composta por
galpão de produção, bloco administrativo, bloco de almoxarifado, bloco de vestiários
e serviços médicos, bloco de cozinha e refeitórios, portaria de controle de entrada,
estacionamentos, pátios de manobras de caminhões, estação de recebimento da
matéria prima, pátio de depósito de produtos acabados, depósito de insumos
diversos, depósito temporário de resíduos, depósito de tintas, óleos e lubrificantes,
área de manutenção de peças e equipamentos, lavador der peças e veículos,
sistema de captação de água através de dois poços profundos, estação de
tratamento de esgotos sanitários (ETE), sistema de captação e drenagem de águas
pluviais e área de lazer e recreação.

A operação do empreendimento se dá em 3 turnos de 7 horas de trabalho por
dia, em 6 dias de trabalho por semana e por 12 meses ao ano, sendo desenvolvida
por 446 colaboradores, considerando empregados próprios e terceirizados.

A atividade desenvolvida no empreendimento trata-se da fabricação de
estruturas metálicas para construção civil, que é realizada sob encomenda do
consumidor. A produção média do empreendimento é de 1.400 toneladas por mês,
podendo chegar a uma produção máxima de 3.000 toneladas por mês.

As matérias-primas utilizados no processo produtivo são: Chapa de aço lisa,
chapa xadrez de aço, ferro redondo de aço, cantoneira de aço, perfil laminado de
aço, barra chata/barra quadrada de aço, tubos redondos e quadrados de aço. Já os
insumos são: Thinner, lubrificantes em geral, energia elétrica, óleo diesel (gerador e
guindastes), GLP (empilhadeiras) e gás natural.

A energia elétrica utilizada no empreendimento provém da concessionária
CEMIG. O consumo mensal de energia elétrica médio é 306.000 kWh/mês.

3.2. Descrição do Processo Industrial

O processo industrial se dá da seguinte maneira: Recepção das matérias-
primas até o setor de estocagem onde estas são armazenadas em diversos
tamanhos e espessuras variando de acordo com as especificações do projeto;
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preparação dos componentes (processos de corte, furação, dentre outros);
processos de pré montagem (corte, solda, etc); processo de montagem envolvendo
solda e preparação da superfície (remoção de rebarbas, respingos e nivelamento de
solda); jateamento com granalhas de aço esféricas para remoção de carepas e para
dar rugosidade para ancoragem de tinta; setor de pintura que é realizada de forma
manual e de forma automática, posterior secagem em cabine de secagem
telescópica e por fim a expedição, onde as peças são acondicionadas nos pátios de
armazenamento até o seu destino para as obras.

A seguir é apresentado o fluxograma do processo geral da fábrica produtivo:

Imagem 01: Fluxograma do processo geral com geração de resíduos e efluentes, conforme
informações prestadas no RCA.
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3.3. Diagnóstico ambiental

De acordo com a Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IDE SISEMA pôde-se observar que a
propriedade onde está localizado empreendimento:

− Não se localiza no interior de Unidades de Conservação (UC) ou Zona de
Amortecimento de Unidade de Conservação;

− Não se localiza em terras indígenas e quilombolas ou raios de restrição de terras
indígenas e quilombolas;

− Não intervém em Rios de Preservação Permanente;

− Não se localiza em corredores ecológicos legalmente instituídos pelo IEF;

− Não está localizado em Sítios Ramsar;

− Está localizado na Unidade de Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos
PS1 - Bacia do Rio Paraibuna. E não se encontra no interior de áreas de
conflitos por uso de recursos hídricos definidas pelo IGAM;

− Não se encontra inserido em área de drenagem a montante de cursos d’água
enquadrados em Classe Especial;

− Não está localizado em Áreas prioritárias para a conservação, conforme dados
da Fundação Biodiversitas,

− Não se localiza nas áreas de influência das Cavidades Naturais Subterrâneas
(CNS) cadastradas no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de
Cavernas (CECAV) e disponíveis no IDE;

− Localiza-se em área de potencialidade baixa para ocorrência de cavidades;

− Está localizado em Áreas de Segurança Aeroportuárias (Lei nº 12.725/2012),
referente ao Aeroporto de Juiz de Fora - Francisco Álvares de Assis. A
localização em ASA é um fator de restrição para atividades atrativas de fauna no
interior da ASA, que não é o caso deste empreendimento;

− Está localizado em área de transição da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
inserido em área urbana;

− O empreendimento está inserido dentro dos limites do bioma Mata Atlântica,
delimitado pela Lei Ordinária n. 11.428/2006.

4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos

O empreendimento faz uso de água para o consumo humano, cozinha /
refeitório, vestiários, banheiros, lavagem e limpeza de áreas comuns, limpeza das
fachadas e jardinagem. São realizadas duas captações de água subterrânea através
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de dois poços tubulares. As captações estão outorgadas através da Portaria n°
2739/2016, com limite de exploração de 2,5 m³ de águas subterrâneas por hora, no
ponto de coordenadas geográficas latitude 21° 40' 16''S e de longitude 43° 26' 52''W,
e da Portaria n° 2740/2016, com limite de exploração de 2,5 m³ de águas
subterrâneas por hora, no ponto de coordenadas geográficas latitude 21° 40' 19''S e
de longitude 43° 26' 51''W. Desta forma, as duas captações subterrâneas somam
uma autorização para captação subterrânea de até 120 m³/dia e 3600 m³/mês.

Conforme apresentado nos estudos, o consumo hídrico médio diário do
empreendimento atualmente é de 50 m³. No momento o empreendimento está
operando com aproximadamente 50% de sua capacidade produtiva. Com a
operação do novo projeto para a cabine de pintura, que já foi aprovado por esta
Supram, em 04/12/2020 através do Ofício nº 161/2020, e que atualmente se
encontra em fase de construção, haverá aumento da mão de obra e projeção de
futuros aumentos de produção, gerando consequentemente aumento no consumo
hídrico. Portanto, com a instalação da nova cabine de pintura, e com a capacidade
produtiva do empreendimento funcionando a 100%, o consumo máximo de recursos
hídricos chegará a 120 m³/dia, que é o volume total outorgado.

O empreendimento é detentor também de uma Certidão de Registro de Uso
Insignificante de Recurso Hídrico de N° 0000295019/2021 para a captação de águas
públicas, no ponto de coordenadas geográficas de latitude 21° 40' 16,36''S e de
longitude 43° 26' 51,82''W, para fins de paisagismo, por meio de abastecimento de
açude existente no imóvel.

5. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

Abaixo serão descritos os possíveis impactos a serem gerados na fase de
operação do empreendimento e as suas medidas mitigadoras.

5.1. Emissões de ruído

Os ruídos e vibrações que serão gerados durante a operação do
empreendimento são ocasionados pela operação dos maquinários tais como serras
circulares, oxicorte, esmerilhadeiras, aparelhos de soldas, martelos, prensas,
motores elétricos, compressores, entre outros, que embora significantes, são
bastante minimizados, em virtude de estarem em um galpão totalmente fechado.

Recomenda-se a todos os funcionários do setor produtivo o uso de EPIs, o
que inclui o uso do equipamento de proteção auricular, reduzindo as chances de
comprometimento da audição por parte dos funcionários. O empreendedor deverá
realizar a manutenção preventiva nas máquinas e equipamentos, a fim de diminuir
seu potencial poluidor (ruídos).
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Com o objetivo de assegurar que o ruído gerado permaneça em conformidade
com as exigências da legislação, o empreendedor foi solicitado a executar
anualmente o monitoramento dos níveis de ruídos nas divisas do empreendimento,
observando-se os padrões preconizados pela legislação específica (Resolução
CONAMA 01/90, NBR 10.151 e Lei Estadual nº 10.100/90). Tais resultados
apontaram valores dentro dos limites legais.

O monitoramento através de medições de níveis de ruídos em pontos
estabelecidos na área do entorno do empreendimento deverá ser mantido, bem
como o envio anual de relatório contendo análise dos parâmetros estabelecidos,
contendo identificação, registro profissional e assinatura do responsável técnico das
análises.

5.2. Emissões atmosféricas

As emissões atmosféricas geradas durante a operação do empreendimento
são constituídas por fumos metálicos nas operações de oxicorte e soldagem e de
vapores de tinta e granalha, respectivamente no setor de pintura e setor de
jateamento.

Como medidas de controle, foi instalado um sistema de filtros junto aos
maquinários que produzem as citadas emissões, visando reduzir a emissão de
partículas e vapores que porventura venham a ser descartadas no ambiente interno
da empresa evitando o vazamento para a área externa.

Com o objetivo de assegurar que os efluentes atmosféricos gerados
permaneçam em conformidade com as exigências da legislação, o empreendedor
executa anualmente o monitoramento dos mesmos. São realizadas análises de
Material Particulado, Chumbo e Voláteis Orgânicos nas cabines de pintura de linha
automática e manual, e análises de Material Particulado nas etapas de “jato de
granalha - fabricação”, “jato de granalha - pintura automática”, “jato de granalha -
pintura manual”, “cabine de plasma - GF4” e “cabine de plasma - GF2”.

Os monitoramentos realizados durante a validade da licença ambiental e do
Termo de Ajustamento de Conduta apontaram atendimento aos limites legais de
lançamentos conforme padrões definidos pela Deliberação Normativa do COPAM nº
187/2013.

Os monitoramento dos efluentes atmosféricos nas 7 fontes existentes deverá
ser mantida e também deverá ser realizado o monitoramento da nova cabine de
pintura manual construída, bem como o envio anual de relatório contendo análise
dos parâmetros estabelecidos, contendo identificação, registro profissional e
assinatura do responsável técnico das análises.

5.3. Efluentes líquidos
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O empreendimento possui 3 compressores de ar, sendo um compressor
“Atlas Copco GA 75” com capacidade nominal de 601 m³/h e taxa de geração de
água de purga de 0,018 litros/dia, um compressor “Atlas Copco 75 VSD” com
capacidade nominal de 601 m³/h e taxa de geração de água de purga de 0,018
litros/dia, e um compressor “Chicago CPD 100” com capacidade nominal de 750
m³/h e taxa de geração de água de purga de 0,024 litros/dia. A água de purga dos
compressores é destinada para um filtro de água de purga, em que posteriormente o
efluente tratado final é destinado para a Estação de Tratamento de Efluentes
sanitários e o resíduo oleoso é armazenado para posteriormente ser destinado à
empresa regularizada para recebe-lo.

A área de manutenção de peças e equipamentos existente no
empreendimento possui sistema de canaletas de drenagem na parte interna desta
área, com direcionamento para uma Caixa SAO - Separadora de água e óleo,
instalada na área externa. Também faz parte do empreendimento um lavador de
peças e veículos, em que todo efluente proveniente da lavagem é coletado também
por canaletas e também direcionado para a mesma caixa SAO. O efluente líquido
tratado da Caixa SAO é destinado para uma caixa elevatória e posteriormente para a
Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários e o resíduo oleoso é armazenado
para posteriormente ser destinado à empresa regularizada para recebê-lo.

Não há geração de demais efluentes líquidos industriais durante o processo
produtivo.

Já os efluentes líquidos sanitários gerados no empreendimento são
provenientes dos sanitários e cozinha e são direcionados por meio de tubulações até
um sistema de tratamento de efluentes sanitários que opera por tratamento biológico,
dimensionada para cerca de 400 funcionários.

A estação de tratamento dos efluentes sanitários é composta por elevatória,
sistema de gradeamento, tanque de equalização, dois reatores anaeróbios,
decantador e dois filtros de areia e brita, além de 3 leitos de secagem de lodo. Após
estas etapas, o efluente tratado é lançado no Ribeirão Espírito Santo.

Foram realizados monitoramentos do sistema de tratamento de esgotos
sanitários, visando verificar a eficiência da ETE e se os parâmetros avaliados se
enquadram nos padrões exigidos na DN COPAM/CERH-MG nº 01/08. Na Licença
de Operação do empreendimento, os monitoramentos foram estabelecidos com
periodicidade semestral e durante a vigência do TAC, os monitoramentos foram
estabelecidos com periodicidade bimestral.

A abordagem a cerca do monitoramento dos efluentes líquidos sanitários
realizadas pelo empreendimento na vigência da Licença de Operação e também do
Termo de Ajustamento de Conduta, será realizada no Item 10 - Avaliação dos
sistemas de controle ambiental, deste Parecer.
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Com objetivo de verificar a qualidade do efluente sanitário, deverão ser
mantidas as coletas bimestrais para análises dos efluentes, na entrada e na saída da
ETE sanitária, conforme determina a DN COPAM-CERH nº 01/2008, que estabelece
o padrão de lançamento de efluentes.

5.4. Águas pluviais

As águas pluviais são recolhidas pelo telhado do galpão, transferidas para as
calhas e posteriormente para o sistema de tubos até as galerias e estas são
direcionadas até o curso d’água localizado nos fundos da empresa.

As peças armazenadas nos pátios são de aço e esses têm pavimento
intertravado e nivelado com blocos de concreto, sendo que os pátios de
armazenamento se localizam a um metro acima do nível do terreno. Portanto, não
há risco de carreamento ou tombamento de peças e nem de locais alagados.

5.5. Resíduos sólidos

Os principais resíduos gerados no empreendimento são aqueles provenientes
de atividades administrativas (papel e plástico), resíduos sanitários, além daqueles
provindos do processo produtivo (sucata metálica, limalhas de aço, madeiras, pós de
plasma, emulsões oleosas, borras de tinta, latas de tinta, dentre outros).

A empresa possui um depósito temporário de resíduos comum e um depósito
temporário de resíduos perigosos. Ambos os depósitos são dotados de áreas
impermeabilizadas e caixas de contenção, com segregação (de acordo com a
classificação dos mesmos) e identificação. Posteriormente os resíduos sólidos são
destinados para empresas receptoras devidamente licenciadas ambientalmente para
recebe-los.

Como condicionante do processo anterior a empresa deveria manter uma
planilha de geração e gestão de resíduos. Esta condicionante foi devidamente
cumprida, com o empreendedor atualmente destinando seus resíduos para as
seguintes empresas:

− EPI’s usados, filtro de cabine de pintura, borra de tinta, lâmpadas usadas, tintas
e solventes, dentre outros resíduos Classe I - Encaminhados para aterro da
empresa Essencis Soluções Ambientais S/A;

− Papel, plástico e disco de desbaste - Encaminhados para a empresa SAMPET
Reciclagens - ME, para serem reutilizados / reciclados;

− Lixo doméstico - Encaminhados para aterro da empresa Essencis Soluções
Ambientais S/A;
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− Óleo lubrificante usado - Encaminhados para a empresa Lwart Lubrificantes
LTDA, para co-processamento;

− Borra de corte, pó de lixadeira, pó de granalha, pó de plasma, sucata de aço -
Encaminhados para a empresa Comercial Maferje Ltda, para serem reutilizados.

− Resíduo de madeira - Doação para pessoas físicas.

6. Reserva Legal e CAR

O empreendimento localiza-se em zona urbana do município de Juiz de Fora,
portanto está dispensado da obrigatoriedade de constituição de Reserva Legal e
cadastro no CAR, conforme Lei Estadual 20.922/2013.

7. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA)

Para a instalação do empreendimento foi realizada a retificação de um curso
d’água sem nome, que deságua no Córrego Vieiras e que se localiza próximo à
divisa do imóvel onde o empreendimento está inserido.

A retificação do curso d’água resultou em intervenções ambientais que foram
a intervenção em Área de Preservação Permanente em uma área de 2,45 ha e o
corte de exemplares arbóreos nativos isolados em uma área de aproximadamente
1,15 hectares.

A intervenção em APP através da retificação do curso d’água e o corte de
indivíduos arbóreos nativos isolados foram autorizadas quando da aprovação da
Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação do empreendimento,
referente ao P.A. nº 11851/2010/001/2010, fato este ocorrido na 66ª URC-ZM, na
data de 23 de agosto de 2010.

Durante a instalação do empreendimento foi realizada uma intervenção
ambiental através de operação de terraplanagem em um local inserido em Área de
Preservação Permanente - APP no imóvel do empreendimento. Esta intervenção em
APP foi realizada através da instalação de um aterro para fins de conformação do
terreno com deposição de solo de empréstimo no local que era formado por uma
área brejosa, em uma extensão aproximada de 125 metros ao longo do trecho
alagado por 30 metros de largura perfazendo 3750 m².

A intervenção em APP através da formação do aterro foi registrada pela
Supram-ZM por meio do Laudo Técnico de protocolo SIAM n° 593503/2011 e
regularizada no momento da aprovação da Licença de Operação, através da URC
COPAM Zona da Mata, Processo Administrativo n° 11851/2010/003/2011, em
28/11/2011.
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Durante a análise do presente processo, através dos estudos e do Relatório
Técnico de Situação apresentado, assim como de visualização de imagens de
satélite, foi constatado que houve a intervenção em uma área de 190,00 m²
localizada em APP através da instalação de uma estrutura de captação e derivação
de águas superficiais de um curso d’água sem nome, a serem destinadas para um
açude com fins de paisagismo.

De acordo com o Manual Manual Técnico e Administrativo - Outorga de
Direito de Uso de Recursos Hídricos no Estado de Minas Gerais, “as derivações ou
regos de água são, em geral, realizados por gravidade, significando a retirada ou
aproveitamento de água superficial desviada do seu curso natural destinada a
diversos fins, como por exemplo, consumo humano, criação de animais, piscicultura,
irrigação de culturas, uso industrial, paisagismo, etc”.

Conforme observado através de imagens de satélite disponíveis na
Plataforma Google Earth, a instalação das estruturas para a captação e derivação
das águas superficiais e a instalação do açude foi realizada entre as datas de
05/09/2011 e 15/09/2013 e não houve supressão de cobertura vegetal nativa
arbustiva lenhosa e/ou arbórea, uma vez que a área era constituída por gramíneas
exóticas. E em consulta ao Sistema Integrado de Informação Ambiental - Siam
verificou-se que não há registro de regularização do uso do recurso hídrico realizada
à época da intervenção.

Destaca-se que não houve autorização do órgão ambiental para realizar a
intervenção em APP através da instalação desta estrutura de captação e condução
de águas superficiais para o açude. Portanto, por ter sido realizada intervenção em
APP sem autorização do órgão ambiental foi lavrado o Auto de Infração n°
283808/2021 pela infração descrita através do código 309, Anexo III do Decreto
47.383/2018.

A fim de se regularizar a intervenção ambiental realizada através de
intervenção em APP em uma área de 190,00 m² para a instalação de estrutura de
acesso à captação de águas superficiais, foi formalizado o Processo de Autorização
para Intervenção Ambiental - AIA, através de Processo Sei! n°
1370.01.0050227/2021-07.

A Área de Preservação Permanente - APP onde foi instalada a estrutura de
captação e derivação de água superficial é caracterizada como parte da APP do
curso d’água retificado e parte da APP do curso d’água natural sem nome que chega
na propriedade, conforme demonstrado na planta topográfica apresentada nos autos
do processo. O recurso hídrico canalizado possui APP de 15,00 metros non-
aedificanti, sendo os outros 15,00 metros já ocupados e autorizados para
permanência do empreendimento no processo de licenciamento ambiental Nº
11851/2010/001/2010. No ponto de coordenada latitude 21° 40' 16,36''S e de
longitude 43° 26' 51,82''W, DATUM SIRGAS 2000, se inicia a canalização do curso
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d’água natural que chega na área do empreendimento, assim como é o ponto de
início da captação e derivação de água superficial do curso d’água sem nome. Neste
ponto em específico, considerou-se a APP de 30,00 metros por ser o final do curso
d’água natural que chega na propriedade, conforme pode ser observado nas figuras
abaixo:

Imagem 02: Detalhe da área de regularização da intervenção em APP. Fonte: Parte da
Planta Topográfica apresentada junto aos autos do processo.
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Imagem 03: Detalhe a área de regularização da intervenção em APP perante imagem de
satélite do Google Earth. Fonte: PUP apresentado.

Foi apresentado documento abordando a inexistência de alternativa técnica e
locacional para a intervenção ambiental ocorrida através da instalação de uma
captação/derivação de água superficial. Entende-se que como se trata de uma obra
já executada com a finalidade de uso paisagístico, com todas as intervenções
ambientais já consolidadas, não há fundamentação e nem possibilidade de avaliar
alternativas técnico-locacionais para a estrutura já instalada. Portanto, a única
discussão possível é sobre a regularização da permanência das estruturas em APP
ou a remoção das mesmas.

Através da análise dos impactos ambientais que poderiam ser causados com
a remoção das estruturas de captação de águas e consequentemente do
reservatório, pode-se concluir então que a sua remoção e retorno para o seu estado
original causaria mais impactos ambientais negativos do que positivos, como por
exemplo a alteração da qualidade das águas durante as obras, alteração da
qualidade do ar, alteração do microclima, alteração dos espaços de convívio e lazer,
alteração do conforto cênico, dentre outros. Dessa maneira, justifica-se a opção de
manter as estruturas de captação da água superficial com direcionamento para o
reservatório e proceder à regularização dessa intervenção em APP.

De acordo com o estabelecido no Art. 12º da Lei 20.922 de 16/10/2013, a
intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente em
casos de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo
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impacto ambiental, desde que devidamente caracterizados e motivados em
procedimento administrativo próprio.

Conforme previsto através da alínea e, Inciso III, Art. 3º da Lei Nº 20.922/2013,
a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água, desde
que comprovada a regularização do uso dos recursos hídricos ou da intervenção nos
recursos hídricos, fica estabelecida como atividades eventuais ou de baixo impacto
ambiental para fins de intervenção em área de preservação permanente.

Desta forma, entende-se que a implantação das instalações necessárias à
captação, por meio do aproveitamento de água superficial do curso d’água sem
nome, e à condução desta água para o abastecimento do açude, por meio do desvio
de seu curso natural através da derivação, pelo empreendimento Codeme
Engenharia SA, configura-se como atividade eventual ou de baixo impacto ambiental
uma vez que foi regularizado o uso deste recurso hídrico através da Certidão de Uso
Insignificante nº 295019/202 junto ao IGAM, podendo, assim, ser regularizada
através de autorização para intervenção ambiental de forma corretiva, nos termos do
Decreto Estadual nº 47.749/2019.

8. Compensações

8.1. Compensação por intervenção em APP para retificação do curso
d’água

Como forma de compensação por intervenção em APP em uma área de 2,45
ha e pelo corte de indivíduos nativos isolados em uma área de 0,42 ha localizada em
APP, necessária para a retificação do curso d’água sem nome que deságua no
Córrego Vieiras, foi proposto à época da regularização um projeto de compensação
ambiental através da apresentação de um PTRF para plantio em uma área de 6,94
ha, possibilitando a formação de corredores ecológicos e conectando fragmentos
florestais já existentes no entorno do empreendimento, formando então uma “cortina
verde”.

O referido PTRF foi apresentado junto à Câmara de Proteção a
Biodiversidade e Áreas Protegidas (CPB - IEF), conforme estabelecido através da
Condicionante nº 3 do Parecer Único nº 523823/2010 referente à Licença Prévia e
Licença de Instalação do empreendimento, porém, não houve avaliação do projeto
como medida compensatória de intervenção em APP por parte do órgão ambiental.

Ocorre que a execução do mesmo PTRF também foi estabelecida como a
Condicionante nº 14 do mesmo Parecer Único nº 523823/2010 (e que veio a
configurar como a Condicionante nº 05 do Parecer Único nº 0776437/2011 referente
à Licença de Operação). Desta forma, foi informado pelo empreendimento que o
PTRF foi executado em 2012, onde foram plantados aproximadamente 12.000
mudas de espécies nativas do bioma mata atlântica, conforme relatório de
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implantação e manutenção entregue junto à SUPRAM/ZM no dia 27/08/2013,
protocolo 1724469/2013.

De acordo com o Decreto Estadual 47.749/2019 e Resolução CONAMA
369/2006, o cumprimento da compensação por intervenção ambiental em APP,
poderá ocorrer por meio da recuperação de APP na mesma sub-bacia hidrográfica e,
prioritariamente, na área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras dos
rios, sendo que a área de compensação deve ser no mínimo equivalente à área de
intervenção (1x1).

Conforme apresentado nos estudos do presente processo, da recuperação
que foi realizada através do plantio de mudas no interior da área do empreendimento,
1,70 ha são caracterizados pela APP do lado direito do Córrego Vieiras. Visto que a
área de intervenção em APP foi de 2,45 ha, a área de compensação também deve
ser de, no mínimo, 2,45 ha. Uma vez que já foram recuperados 1,70 ha de Área de
Preservação Permanente (APP) no interior da propriedade, falta compensar uma
área de 0,75 ha em APP.

Sendo assim, segundo a legislação atual, a proposta de compensação
ambiental pela intervenção em APP da retificação do curso d’água, será por meio de
plantio em uma área de APP de 0,75 ha, referente à área total de compensação em
APP de 2,45 ha diminuída da área já recuperada em APP de 1,70 ha.

A medida compensatória proposta consiste na recuperação de áreas sem a
presença de vegetação nativa e localizadas em APP de curso d’água dentro da
mesma sub-bacia e da mesma microbacia hidrográfica das intervenções e no imóvel
do empreendimento.

Foi apresentado o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, com a
proposta de compensação para as intervenções em APP.

8.2. Compensação por corte de exemplares arbóreos nativos isolados
para retificação do curso d’água

Verificou-se que nos processos anteriores não foram estabelecidas medidas
compensatórias específicas para o corte de exemplares arbóreos nativos isolados,
mesmo tendo sido autorizada a sua intervenção ambiental.

Desta forma, foi apresentada nos autos do presente processo, a medida
compensatória pelo corte das árvores nativas isoladas, conforme a legislação
ambiental vigente à época da intervenção, no caso, DN COPAM nº 114, de 10 de
abril de 2008.

A Deliberação Normativa COPAM nº 114, de 10 de abril de 2008, define em
seu Art. 6º o seguinte:
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“A reposição será efetuada com espécies nativas típicas da região,
preferencialmente do(s) grupo(s) de espécies suprimidas, e será calculada de
acordo com o número de exemplares arbóreos, cujo corte for autorizado, conforme
projeto apresentado e aprovado pelo IEF/MG, na seguinte proporção:

a) Plantio de 25 mudas para cada exemplar autorizado, quando o total de
árvores com corte autorizado na propriedade for inferior ou igual a 500;

SS 1º - A reposição mediante o plantio de mudas deverá ser realizada nas
Áreas de Preservação Permanente ou Reserva Legal ou em corredores de
vegetação para estabelecer conectividade a outro fragmento, priorizando-se a
recuperação de áreas ao redor de nascentes, as faixas ciliares, próximo à reserva
legal e a interligação de fragmentos remanescentes, na propriedade em questão ou
em outras áreas da SubBacia Hidrográfica na qual está inserida a propriedade, a
serem indicadas pelo IEF/MG.”

Verificou-se nos documentos dos processos anteriores, que entre os
indivíduos autorizados para supressão na área de “pastagem”, estavam presentes
algumas espécies em forma arbustiva, com menos de 5 metros de altura, como
Assa-peixe (Vernonia polyantes), Embaúba (Cecropia hololeuca), Adragon (Croton
urucurana), Capixingui (Croton floribundus), Mamona-do-mato (Mabea fistulifera) e
Quaresmeira (Miconia sp.). Contudo, dos indivíduos com altura maior que 5 metros e,
portanto, classificados como “árvores isoladas” (conforme a legislação vigente à
época, a saber DN 114 de 2008), foram cortados 15 exemplares de embaúbas
(Cecropia sp.), com DAP’s em torno de 15 cm.

Sendo assim, segundo a DN COPAM 114/2008, o corte de árvores isoladas
deverá ser compensado pela reposição florestal de 375 mudas nativas do bioma
Mata Atlântica, sendo 25 mudas para cada uma das 15 árvores suprimidas.

A medida compensatória proposta consiste na recuperação de áreas sem a
presença de vegetação nativa e localizadas em APP de curso d’água dentro do
imóvel do empreendimento.

Foi apresentado o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, com a
proposta de compensação para os cortes de exemplares arbóreos nativos isolados.

8.3. Compensação por intervenção em APP através da atividade de
terraplanagem

Como forma de compensação por intervenção em APP em uma área de 3.750
m² através da operação de terraplanagem junto à APP onde foi executado um aterro
para fins de conformação do terreno com deposição de solo de empréstimo, foi
apresentado à época da regularização um PRAD - Projeto de Recuperação de Áreas
Degradadas, como medida para compensar os danos ambientais ocasionados pela
intervenção em APP na área brejosa, em que se propunha a recomposição florestal
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da área com espécies florestais nativas em uma área de 5.195 m² e o revestimento
do solo do talude através da revegetação do mesmo com espécies gramíneas e
herbáceas com potencial de estabilização do solo.

A execução do PRAD ficou estabelecida através da Condicionante nº 6 do
Parecer Único nº 0776437/2011 referente à Licença de Operação do
empreendimento.

Foi informado pelo empreendimento que o PRAD foi executado em 2012,
conforme relatório de implantação e manutenção protocolado junto à SUPRAM/ZM
no dia 27/08/2013, através do protocolo 1724469/2013. Contudo, o plantio se perdeu
após as últimas manutenções e a área, apesar da mesma ter se recuperado de seu
estado aparente de degradação, possui atualmente apenas vegetação arbustiva e
gramínea.

Desta forma, de acordo com o estabelecido na Resolução CONAMA 369/2006
e Decreto 47.749/2019, foi proposta a recuperação dessa mesma área de APP de
3.750 m², referente à área intervida e que hoje se encontra com vegetação arbustiva
e gramíneas, através de um plantio de mudas de espécies arbóreas nativas.

Foi apresentado o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, com a
proposta de compensação para as intervenções em APP através da terraplanagem.

8.4. Compensação por intervenção em APP através da instalação de
estrutura de captação de águas superficiais com destinação para o
açude

Sobre a intervenção de 190,00 m² em Área de Preservação Permanente -
APP através da instalação de estrutura de captação/derivação de águas superficiais
de um curso d’água sem nome com destinação ao açude, realizada entre os anos de
2011 e 2013, foi apresentada nos autos do presente processo uma proposta de
medida compensatória que consiste em uma recuperação através do plantio de
mudas de espécies arbóreas nativas em uma área de 500 m² em APP, desprovida
de vegetação nativa, maior que a área da intervenção e localizada dentro do imóvel
do empreendimento.

Desta forma, a medida compensatória proposta atende ao estabelecido no
Decreto Estadual 47.749/2019 e Resolução CONAMA 369/2006, que estabelece que
o cumprimento da compensação por intervenção ambiental em APP, poderá ocorrer
por meio da recuperação de APP na mesma sub-bacia hidrográfica e,
prioritariamente, na área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras dos
rios, sendo que a área de compensação deve ser no mínimo equivalente à área de
intervenção (1x1).
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Foi apresentado o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, com a
proposta de compensação para as intervenções em APP através da instalação das
estruturas de captação de água para o açude.

8.5. PTRF - Projeto Técnico de Reconstituição da Flora

O Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF foi protocolado junto à
SUPRAM/ZM e devidamente aprovado.

O objetivo do PTRF é apresentar medidas compensatórias para as
intervenções e realizar a implementação de técnicas de reconstituição de flora em
Áreas de Preservação Permanente.

Para a compensação pela intervenção em APP para a retificação do curso
d’água será necessária uma área de de 0,75 ha (levando em consideração a
intervenção em 2,45 ha em APP e que já foi recuperada uma área de 1,70 ha de
APP), onde serão plantadas 1250 mudas de espécies nativas no espaçamento 3 x 2
metros.

Já no que se refere ao corte de árvores nativas isoladas para a retificação do
curso d’água, foram 15 exemplares suprimidos. A compensação ambiental será na
ordem de 25:1, ou seja, 25 mudas para cada árvore suprimida, totalizando então 375
mudas, que deverão ser plantadas nas áreas alvos de recomposição. Considerando
o espaçamento 3x2 metros, foi proposta a recomposição em uma área de 2.250 m²
ou 0,225 ha.

Quanto à compensação por intervenção em APP realizada para a
terraplanagem, a mesma será realizada na mesma área que sofreu a intervenção,
de 3.750 m² (0,375 ha), em que serão plantadas 625 mudas de espécies nativas no
espaçamento 3 x 2 metros.

Por fim, para a compensação pela intervenção em APP através da construção
de estrutura de captação de águas para o açude, será recuperada uma área de 500
m² (0,05 ha), em que serão plantadas 84 mudas de espécies nativas no
espaçamento 3 x 2 metros.

No total, somando todas as áreas das compensações pelas intervenções
ambientais realizadas, através das intervenções em APP e de corte de árvores
nativas isoladas, temos a obrigatoriedade de recuperação de 14.000 m², ou 1,4
hectares.

Através do PTRF apresentado, também foi proposta a recuperação de uma
área de 0,72 ha (7.200 m²) referente à APP do canal retificado do curso d’água. Esta
proposta de recuperação se deu uma vez que a Licença Prévia e Licença de
Instalação, estabeleceu como Condicionante nº 09 do Parecer n° 523823/2010 a
recuperação do Córrego Vieiras e do canal retificado. Esta condicionante foi
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considerada não cumprida com justificativa apresentada pelo empreendedor,
conforme discussão do Parecer Nº 0776437/2011 que concedeu a Licença de
Operação, porém a execução da recuperação do canal retificado não foi inserida
novamente no Parecer da LO como nova condicionante.

Conforme constatado, a APP do Córrego Vieiras foi recuperada através de
plantio compensatório, executado à época, conforme descrito nos relatórios técnicos
de implantação e manutenção entregues à SUPRAM/ZM, sendo esta recuperação
referente à 1,70 ha, que foi considerada como parte da medida compensatória por
intervenção em APP em 2,45 ha pela retificação do curso d’água.

Contudo, a APP de 15 metros do canal retificado não foi recuperada, e
encontra-se sem vegetação arbórea e arbustiva presente, com solo exposto em
grande parte de sua extensão. Portanto, para recuperação da faixa de APP de 15
metros do canal retificado, o que corresponde à uma área de aproximadamente 0,72
ha, foi proposto um plantio de 1.200 mudas nativas para reconstituição da flora na
área, utilizando-se de espaçamento 3x2 metros.

Desta forma, somando as áreas de recuperação referente às medidas
compensatórias pelas intervenções ambientais e a área de recuperação do canal
retificado, o PTRF apresentou a proposta de recuperação de uma área de 2,12 ha
(21.200 m²), através do plantio de 3.535 mudas de espécies arbóreas nativas.

Medida Compensatória
Área de

Compensação em
APP (ha)

Total de mudas para
compensação

(espaçamento 3x 2)
Compensação pela

intervenção em APP para a
instalação de estrutura de
captação de água para o

açude.

0,050 85

Compensação pelo corte de
árvores isoladas nativas (DN

COPAM 114/2008).
0,225 375

Compensação pela
intervenção em APP para
retificação do curso d’água.

0,750 1.250

Recuperação da área
degradada em APP - margem
direita do empreendimento.

0,375 625

Recuperação da APP de 15,00
metros do canal retificado do

curso d’água.
0,720 1.200

Total 2,12 3.535 mudas
Tabela 01: Áreas propostas para recuperação e número de mudas apresentadas no PTRF.

Conforme apresentado na imagem abaixo, foram definidas 03 áreas para a
recuperação proposta, sendo a primeira área localizada na APP do lado esquerdo do
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Córrego Vieiras, com 1,025 hectares; a segunda área representada pela APP do
canal retificado do curso d’água no interior da propriedade, com 0,720 ha; e por fim,
a terceira área localizada no lado direito da propriedade, a qual foi caracterizada
como APP do antigo leito do Rio Paraibuna no momento de instalação do
empreendimento, e também já foi objeto do segundo PRAD apresentado, porém o
plantio executado à época não se desenvolveu, perfazendo um total de 0,375
hectares. Ao todo, somando-se as três áreas propostas, têm-se um total de 2,12
hectares para compensação em APP.

Imagem 04: Localização das áreas de recuperação propostas. Área total proposta de 2,12
ha. Fonte: PTRF apresentado.

As áreas onde são propostas a recomposição através do plantio são
caracterizadas como Áreas de Preservação Permanente - APPs de curso d’água,
possuem predominância de vegetação gramínea rasteira em sua extensão, assim
como alguns locais com solo exposto e alguns indivíduos arbustivos e arbóreos de
forma isolada e estão localizadas no interior do imóvel do empreendimento.

O Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF contempla a
recuperação da flora através do plantio de espécies específicas em áreas que se
encontram degradadas, que terão a função de desenvolver a flora local, propiciando
também aumento da microfauna do solo, aumento da ciclagem de nutrientes,
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aumento da infiltração de água no perfil do solo, melhoria do aspecto cênico e
diminuição da temperatura e favorecimento do microclima local.

O Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF apresentado expõe toda
a estratégia de recuperação na área.

Serão adotados métodos que favoreçam a sucessão ecológica e a
regeneração natural de espécies florestais nativas. A recuperação da flora objetivará
a criação de condições para que o local recupere algumas características da floresta
original, formando uma nova floresta com características estruturais e funcionais
próximas de uma floresta natural. Para isso serão utilizadas mudas de espécies
florestais nativas e nativas frutíferas, com altura mínima de 1,50 metros, distribuídas
em grupos sucessionais arranjados na área de forma que cada grupo estabelecerá
condições para o desenvolvimento da floresta.

Serão utilizadas 3.535 mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica,
considerando o espaçamento de 3x2 metros, além de todos os insumos necessários
para plantio, visando a restauração ambiental na forma de reflorestamento da APP.
As espécies recomendadas para o plantio foram selecionadas levando em
consideração o ecossistema local (Floresta Estacional Semidecidual), optando por
espécies de ocorrência natural na região e adaptadas às condições topográficas e
edafo-climáticas.

Foram selecionadas espécies pertencentes aos diversos grupos sucessionais
sendo que as pioneiras e secundárias deverão estar presentes em maior quantidade,
uma vez que possuem crescimento mais rápido, importante para fechamento do
dossel e formação de microclima que propicie o desenvolvimento das espécies
clímax, que necessitam de área sombreada para desenvolvimento. Foi estabelecido
o quantitativo de mudas por grupo sucessional, sendo 50% de espécies pioneiras,
25% de espécies secundárias iniciais, 15% de espécies secundárias tardias e 10%
de espécies climax.

As atividades de recomposição da vegetação nativa através da regeneração
artificial darão-se na seguinte ordem: Combate a formigas (controle inicial no pré-
plantio e controle no plantio), preparo do solo (coveamento e coroamento),
espaçamento e alinhamento, adubação, plantio, cercamento das áreas, tratos
culturais (capina/coroamento, adubação de cobertura, manutenção da cerca,
combate a formiga no pós-plantio), replantio e identificação do plantio através de
placas.

O cronograma de atividades apresentado considera atividades a serem
realizadas durante 4 anos. O primeiro ano será aquele imediatamente posterior à
emissão da autorização para as intervenções ambientais, sendo que a implantação e
monitoramento das ações deverão seguir o cronograma de execução, com o plantio
realizado no início do período chuvoso, em novembro de 2021. Os anos
subsequentes ao ano de plantio são destinados à manutenção do mesmo.
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9. Da Licença de Operação

A Licença de Operação de Certificado n° 600/2011 foi concedida pela URC
COPAM Zona da Mata, Processo Administrativo 11851/2010/003/2011, em
28/11/2011. A licença permaneceu vigente até 21/11/2018, quando o processo de
Renovação da Licença de Operação foi arquivado.

Como poderá ser observado na análise do próximo item deste Parecer, as
Condicionantes da Licença nº 05 e nº 06 foram cumpridas apenas de forma parcial,
por isso foram aplicadas as sanções cabíveis e lavrado o Auto de Infração
283780/2021, pelo código 105, Anexo I do Decreto 47.383/2018.

O cumprimento das condicionantes da Licença de Operação pode ser
observado na análise que segue:

9.1. Análise do cumprimento das condicionantes da Licença de Operação

Condicionante 01: Apresentar relatórios anuais consolidados de atendimento das
condicionantes, apostas neste Parecer Único, relatando as ações empreendidas no
cumprimento de cada condicionante, acompanhadas quando possível de
documentação fotográfica, sendo o primeiro em Outubro de 2012.

Prazo: Durante vigência da licença de operação.

Status: Cumprida.

Segue abaixo a relação dos relatórios anuais consolidados de atendimento
das condicionantes entregues à SUPRAM-ZM durante a vigência da Licença de
Operação:

Data de entrega Protocolo
30/10/2012 SIAM n° 0880357/2012
06/08/2013 SIAM n° R415373/2013
31/10/2013 SIAM n° R449052/2013
03/11/2014 SIAM n° 1108717/2014
28/10/2015 SIAM n° 1054799/2015
19/10/2016 SIAM n° 1204845/2016
26/10/2017 SIAM n° R276631/2017
06/11/2018 SIAM n° 0761399/2018

Condicionante 02: Monitoramento anual dos ruídos no entorno do empreendimento,
em quatro pontos externos do galpão (frente, fundos e laterais), mantendo as
planilhas de dados arquivadas na empresa para posteriores fiscalizações, enviando
cópias das planilhas por ocasião do relatório anual.
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Prazo: Durante vigência da licença de operação.

Status: Cumprida.

Os relatórios de monitoramento dos ruídos no entorno do empreendimento
foram entregues anualmente, juntamente com os relatórios consolidados anuais de
atendimento às condicionantes. Os monitoramentos de ruídos foram realizados em:

Período da análise Data de entrega Protocolo

Setembro de 2012 30/10/2012 SIAM n° 0880357/2012

Junho de 2013 31/10/2013 SIAM n° R449052/2013

Junho de 2014 03/11/2014 SIAM n° 1108717/2014

Setembro de 2015 28/10/2015 SIAM n° 1054799/2015

Setembro de 2016 19/10/2016 SIAM n° 1204845/2016

Julho de 2017 26/10/2017 SIAM n° R276631/2017

Agosto de 2018 06/11/2018 SIAM n° 0761399/2018

Condicionante 03: Efetuar o monitoramento dos efluentes líquidos tratados na ETE
(sistema fossa-filtro) preenchendo as planilhas do Anexo III, deste parecer,
obedecendo as periodicidades nela descritas, mantendo as planilhas de dados
arquivadas na empresa, para posteriores fiscalizações, enviando cópias das
planilhas por ocasião do relatório anual.

Prazo: Durante vigência da licença de operação.

Status: Cumprida.

De acordo com o Anexo III do Parecer, as análises deveriam ser realizadas
semestralmente e enviadas à Supram-ZM na ocasião do envio do relatório anual de
cumprimento das condicionantes.

Os laudos das análises dos efluentes sanitários foram entregues anualmente,
juntamente com os relatórios consolidados anuais de atendimento às condicionantes.
As análises realizadas estão listadas abaixo:
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Ano Data da coleta

2013 02/03/2013 02/09/2013 04/11/2013

2014 09/01/2014 02/04/2014 02/07/2014 01/10/2014

2015 07/01/2015 06/04/2015 02/07/2015 13/10/2015

2016 06/01/2016 05/04/2016 05/07/2016 04/10/2016

2017 04/01/2017 04/04/2017 20/07/2017 04/10/2017

2018 04/01/2018 04/04/2018 04/07/2018 08/10/2018

2019 03/01/2019 02/04/2019

Em 30/10/2012, através do Protocolo SIAM n° 0880357/2012, foi informado
por parte do empreendimento que estava sendo realizada uma adequação da ETE
com o objetivo de aumentar sua capacidade de eficiência, e que portanto não foram
realizadas as análises da ETE no ano de 2012. Foi informado também que até a
finalização da referida adequação, os resíduos gerados foram destinados a uma
caixa de esgoto existente na área industrial compatível com o volume de esgoto
gerado. Após o armazenamento, os resíduos foram transportados pela empresa
NEW JET, que se encontrava devidamente licenciada para a Companhia de
Saneamento Municipal - CESAMA - ETE Barbosa Lage, conforme MTR apresentado.

Desta forma, entende-se que como não houve possibilidade de se realizar as
análises que deveriam ser realizadas em Maio de 2012 e Novembro de 2012, uma
vez que a ETE estava em reforma, e como as demais análises foram realizadas
trimestralmente, ou seja, com maior frequência do que o estabelecido, a
condicionante foi considerada cumprida.

Condicionante 04: Efetuar o monitoramento dos resíduos sólidos preenchendo as
planilhas do Anexo III deste parecer ou a planilha proposta e já usada pelo
empreendedor, obedecendo a periodicidades nelas descritas, mantendo as planilhas
de dados arquivadas na empresa, para posteriores fiscalizações, enviando cópias
das planilhas por ocasião do relatório anual.

Prazo: Durante a vigência da licença de operação.

Status: Cumprida.
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De acordo com o Anexo III do Parecer, as planilhas deveriam conter os dados
mensais de gerenciamento dos resíduos sólidos e deveriam ser enviadas à Supram-
ZM na ocasião do envio do relatório anual de cumprimento das condicionantes.

As planilhas mensais de gerenciamento de resíduos sólidos foram entregues
anualmente, juntamente com os relatórios consolidados anuais de atendimento às
condicionantes.

Condicionante 05: Executar o projeto técnico de reconstituição florestal (PTRF)
proposto com o objetivo a recomposição florestal para formação da cortina verde ao
redor do empreendimento, de maneira a possibilitar a conectividade entre os
remanescentes florestais, reportando a condicionante 14 da fase anterior do
licenciamento, enviando, por ocasião do relatório anual, uma descrição das ações
empreendidas durante o período, acompanhadas de documentação fotográfica.

Prazo: Durante a vigência da licença de operação.

Status: Cumprida parcialmente.

Foi informado pelo empreendimento que o PTRF foi executado em 2012.
Conforme relatório de implantação e manutenção protocolado junto à SUPRAM/ZM
no dia 27/08/2013, através do protocolo 1724469/2013, foi realizada a recuperação
em uma área de 6,94 ha através do plantio de aproximadamente 12.000 mudas.

Contudo, conforme apresentado através do presente processo em Planta
Topográfica, a área em recuperação através do plantio do PTRF é de 3,68 ha, sendo
1,70 ha de área em recuperação localizada em APP e 1,98 ha de área em
recuperação localizada em área comum. Observa-se também através da Planta
Topográfica apresentada, que a área que se encontra em recuperação atualmente
devido ao plantio de mudas não se encontra exatamente localizada na mesma área
que foi proposta no PTRF.

Destaca-se que a área prevista para recuperação através do PTRF
apresentado à época, era de 6,94 ha. Conforme relatório de manutenção do PTRF
apresentado junto à SUPRAM, entre o plantio e a última manutenção houve um
período de 18 meses. Já conforme cronograma do PTRF apresentado, o período de
manutenção se daria em 3 anos.

Desta forma, por ter sido realizado o plantio de mudas em uma área de 6,94
ha, que não apresentou exatamente a mesma localização da área proposta no PTRF,
e por não ter sido executada a manutenção de forma efetiva, que garantisse o
estabelecimento da recuperação florestal em toda esta área, esta condicionante foi
considerada cumprida parcialmente.
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Condicionante 06: Executar o segundo PRAD, proposto com o objetivo recuperar a
área degradada pela operação de terraplanagem junto a APP, enviando, por ocasião
do relatório anual, uma descrição das ações empreendidas durante o período,
acompanhadas de documentação fotográfica.

Prazo: Durante a vigência da licença de operação.

Status: Cumprida parcialmente.

Foi informado pelo empreendimento que o PRAD foi executado em 2012.
Conforme relatório de implantação e manutenção protocolado junto à SUPRAM/ZM
no dia 27/08/2013, através do protocolo 1724469/2013, foi realizada na área do
PRAD, que possui 5.195 m², o plantio de 500 mudas de 22 espécies, além da
hidrossemeadura no talude com gramíneas.

Contudo, observa-se atualmente que o plantio se perdeu e a área, apesar da
mesma ter se recuperado de seu estado aparente de degradação, possui atualmente
apenas vegetação arbustiva e gramínea.

Destaca-se que conforme relatório de manutenção do PRAD, entre o plantio e
a última manutenção houve um período de 18 meses. Conforme cronograma do
PRAD apresentado, o período de manutenção se daria em 3 anos.

Desta forma, por ter sido realizado o plantio de mudas, mas por não ter sido
executada a manutenção de forma efetiva, que garantisse o estabelecimento da
recuperação da área, esta condicionante foi considerada cumprida parcialmente.

Condicionante 07: Executar o programa de prevenção de acidentes de trabalho,
apresentando relatórios das ações empreendidas, conforme condicionante 01.

Prazo: Durante a vigência da licença de operação.

Status: Cumprida.

O programa de prevenção de acidentes de trabalho foi executado e seus
relatórios foram entregues anualmente durante a vigência da licença, juntamente
com os relatórios consolidados anuais de atendimento às condicionantes.

Condicionante 08: Efetuar o monitoramento das emissões atmosféricas no interior
do galpão, caracterizando estas emissões, indicando os setores onde são geradas,
mantendo as planilhas de dados arquivadas na empresa, para posteriores
fiscalizações, enviando cópias das planilhas por ocasião do relatório anual.

Prazo: Durante a vigência da licença de operação.

Status: Cumprida.
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Destaca-se aqui que esta Condicionante não estabeleceu uma periodicidade
para a análise dos efluentes atmosféricos gerados pelo empreendimento. Contudo,
as análises foram realizadas anualmente, durante todo o período de vigência da
licença.

Segue abaixo a relação das análises de emissões atmosféricas nas fontes de
emissão do empreendimento, realizadas e entregues à SUPRAM-ZM durante a
vigência da Licença de Operação:

Ano das análises Data de entrega Protocolo
2012 30/10/2012 SIAM n° 0880357/2012
2013 06/08/2013 SIAM n° R4153733
2014 03/11/2014 SIAM n° 1108717/2014
2015 18/12/2015 SIAM n° 1229596/2015
2016 19/10/2016 SIAM n° 1204845/2016
2017 26/10/2017 SIAM n° R0276631/2017
2018 06/11/2018 SIAM n° 761399/2018

Condicionante 09: Apresentar o Certificado de vistoria final emitido pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais após a emissão do certificado pelo referido órgão.

Prazo: Após a emissão do certificado.

Status: Cumprida.

Foi informado que o empreendimento elaborou e implantou o projeto de
Combate a Incêndio, protocolou a solicitação de laudo de vistoria junto ao Corpo de
Bombeiros, o qual realizou a vistoria e solicitou algumas adequações que já foram
realizadas. Até o presente momento, o empreendimento está aguardando a nova
vistoria para que seja emitido o AVCB. Sendo assim, como o AVCB ainda não foi
emitido e portanto não houve a possibilidade de apresentação do mesmo junto ao
órgão, a condicionante foi considerada cumprida.

Também foi informado nos autos do processo que o empreendimento possui
no seu quadro de funcionários equipes de Combate a Incêndio e periodicamente são
realizadas treinamento de capacitação de Brigadista em Combate a Incêndio.

Condicionante 10: Efetuar o descomissionamento do canteiro de obras, iniciando a
operação após o término da obras civis, promovendo a remoção das estruturas
montadas e retirada do entulho com posterior recuperação das áreas degradas.

Prazo: Durante a vigência da licença de operação.

Status: Cumprida.
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Através do Protocolo 1108717/14 de 03/11/2014 o empreendedor informou
que o descomissionamento do canteiro de obras foi realizado no mês de maio de
2014 e apresentou relatório fotográfico da área em que se pôde observar que a área
do canteiro de obras foi coberta com gramíneas.

10.Termo de Ajustamento de Conduta

O empreendimento solicitou, visando dar continuidade à sua operação após o
arquivamento do processo de Renovação (P.A. 11851/2010/004/2017), a assinatura
de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o que foi acatado pela Supram ZM. O
TAC N° 239698/2019 foi assinado em 13 de maio de 2019 e encontra-se em
andamento.

Como poderá ser observado na análise abaixo, o Item nº 01 do TAC foi
cumprido intempestivamente, por isso foram aplicadas as sanções cabíveis de
acordo com o estabelecido no código 108, Anexo I do Decreto 47.383/2018 e
lavrado o Auto de Infração 283780/2021.

O cumprimento das condicionantes do TAC pode ser observado na análise
que segue.

10.1. Análise das condicionantes estabelecidas no TAC

Item 01: Formalizar processo de licenciamento ambiental.

Prazo: Até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do TAC.

Status: Atendida intempestivamente.

Em 14/08/2019, 93 dias após a assinatura do TAC, por meio do Protocolo
SIAM nº 0505679/2019, foi solicitada por parte do empreendimento a prorrogação do
Item 01 do TAC, uma vez que foi interposto recurso administrativo contra o
arquivamento do Processo de Renovação da Licença de Operação, em 26/11/2018
(Protocolo R0192459-18) e que a decisão do recurso ainda não havia sido proferida.

Em 23/09/2019 foi assinado o primeiro Termo Aditivo N° 0612689/2019, que
concedeu mais 90 dias a partir do prazo originalmente previsto para o cumprimento
do Item 01 do TAC, totalizando, portanto, 210 dias para o cumprimento do Item 01
após a assinatura do TAC .

Em 10/12/2019, 211 dias após a assinatura do TAC, através do Protocolo
SIAM nº 0768677/2019, foi novamente solicitada por parte do empreendimento a
prorrogação do Item 01 do TAC, uma vez que a decisão do recurso contra o
arquivamento do processo ainda não havia sido proferida.
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Não houve resposta por parte da Supram-ZM quanto ao segundo pedido de
prorrogação do Item 01 do TAC (Protocolo 0768677/2019).

Em 19/02/2020, através da 140ª reunião URC COPAM Zona da Mata, o
recurso contra o arquivamento do Processo de Renovação da Licença de Operação
foi negado, devendo o empreendimento, a partir de então, protocolar o processo de
licenciamento ambiental.

Em 23/10/2020 a empresa formalizou o presente processo de Licenciamento
Ambiental N° 11851/2010/005/2020.

Mesmo não tendo sido emitida resposta por parte da Supram-ZM quanto ao
segundo pedido de prorrogação do prazo deste item, o protocolo da solicitação se
deu posteriormente ao prazo de vencimento do mesmo, uma vez que o prazo para
cumprimento do item 01 era de 210 dias, e o pedido foi protocolado 211 dias após a
data de assinatura do TAC. Desta forma, considerou-se que este item do TAC foi
cumprido de forma intempestiva.

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: As planilhas deverão ser preenchidas mensalmente e apresentadas à
SUPRAM-ZM anualmente. A primeira planilha deverá ser apresentada 60 (sessenta)
dias a partir da assinatura do TAC.

Status: Atendida.

A relação de todas as planilhas de geração de resíduos sólidos que foram
entregues à Supram-ZM, com data de entrega e protocolo está apresentada nas
tabelas a seguir:

Período Data de entrega Protocolo

Maio/2019
01/07/2019 (49 dias após o TAC

assinado)
SIAM n°

0386277/2019
Junho/2019 a
Agosto/2020 10/11/2020

SIAM n°
0513058/2020

Setembro/2020 a
Maio/2021

30/06/2021 Sei! n° 31595332

Destaca-se que foram apresentadas como forma de Informação
Complementar, as Declarações de Movimentação de Resíduos: DMR nº 11495
(referente ao período de 01/07/2019 até 31/12/2019), DMR nº 31400 (referente ao
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período de 01/01/2020 até 30/06/2020), DMR nº 33730 (referente ao período de
01/07/2020 até 31/12/2020) e a DMR nº 50988 (referente ao período de 01/01/2021
até 30/06/2021)

Item 03: O empreendedor deverá apresentar laudo de medição de ruídos no entorno
do empreendimento, de acordo com os critérios técnicos da ABNT/NBR 10.151 e
Legislação Estadual 10.100 de 17/01/90, mantendo as planilhas de dados
arquivadas na empresa.

Prazo: As análises deverão ser realizadas e apresentadas à SUPRAM-ZM
anualmente. O primeiro laudo deverá ser entregue 60 (sessenta) dias após a
assinatura do TAC.

Status: Atendida.

Segue abaixo a relação das análises de ruídos realizadas e entregues à
SUPRAM-ZM durante a vigência do TAC:

Análise Data de entrega Protocolo
16/05/2019 01/07/2019 (49 dias após o TAC

assinado)
SIAM n°

0386277/2019
16/06/2020 10/11/2020 SIAM n°

0513058/2020
21/05/2021 30/06/2021 Sei! n° 31595332

Item 04: Efetuar o monitoramento das emissões atmosféricas no interior do galpão,
caracterizando estas emissões, indicando os setores onde são geradas, mantendo
as planilhas de dados arquivadas na empresa, enviando cópias das planilhas por
ocasião do relatório anual.

Prazo: As análises deverão ser realizadas anualmente e apresentadas à SUPRAM-
ZM anualmente. As primeiras análises deverão ser entregues em até 90 (noventa)
dias após a assinatura do TAC.

Status: Atendida.

Segue abaixo a relação das análises de emissões atmosféricas nas 7 fontes
de emissão do empreendimento, realizadas e entregues à SUPRAM-ZM durante a
vigência do TAC:

Período da análise Data de entrega Protocolo
Maio de 2019 01/07/2019 (49 dias após o TAC SIAM n°
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assinado) 0386277/2019
Julho de 2020 10/11/2020 SIAM n°

0513058/2020
Maio de 2021 30/06/2021 Sei! n° 31595334

Item 05: Executar o Programa de Automonitoramento da emissão dos efluentes
sanitários, que deverão compreender os parâmetros e prazos abaixo descritos.

Prazo: As análises deverão ser realizadas bimestralmente e apresentadas à
SUPRAM-ZM anualmente. A primeira análise deverá ser entregue em até 60
(sessenta) dias após a assinatura do TAC.

Status: Atendida.

Segue abaixo a relação das análises dos efluentes líquidos sanitários
realizadas e entregues à SUPRAM-ZM durante a vigência do TAC:

Data da
coleta

Data de entrega Protocolo

02/05/2019 01/07/2019 (49 dias após o TAC
assinado)

SIAM n°
0386277/2019

02/07/2019 10/11/2020 SIAM n° 0513058/2020
02/09/2019 10/11/2020 SIAM n° 0513058/2020
08/11/2019 10/11/2020 SIAM n° 0513058/2020
16/01/2020 10/11/2020 SIAM n° 0513058/2020
05/03/2020 10/11/2020 SIAM n° 0513058/2020
04/05/2020 10/11/2020 SIAM n° 0513058/2020
02/07/2020 10/11/2020 SIAM n° 0513058/2020
03/09/2020 30/06/2021 Sei! n° 31595334
04/11/2020 30/06/2021 Sei! n° 31595334
07/01/2021 30/06/2021 Sei! n° 31595334
01/03/2021 30/06/2021 Sei! n° 31595334
03/05/2021 30/06/2021 Sei! n° 31595334
02/07/2021 31/08/2021 Sei! n° 34595204
26/07/2021 31/08/2021 Sei! n° 34595204
09/08/2021 31/08/2021 Sei! n° 34595204

Item 06: Apresentar todos os projetos que foram apresentados como propostas para
a compensação da intervenção em APP (PTRFs e PRADs), bem como as cópias
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das plantas, ou memorial descritivo, com a demarcação geográfica das áreas
destinadas à compensação.

Prazo: Até 60 (sessenta) dias após a assinatura do TAC.

Status: Atendida.

Em 01/07/2019, através do protocolo SIAM n° 0386277/2019, foram
apresentadas as propostas de medidas compensatórias e as Plantas que foram
entregues no âmbito do processo que subsidiou a Licença de Operação do
empreendimento. A entrega foi realizada 49 dias após a assinatura do TAC.

Item 07: Apresentar relatório consolidado, que comprove a execução de todos os
itens supra descritos 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: Atendida.

Segue abaixo a relação dos relatórios consolidados de atendimento às
condicionantes entregues à SUPRAM-ZM durante a vigência do TAC:

Data de entrega Protocolo
01/07/2019 (49 dias após o TAC assinado) SIAM n° 0386277/2019
10/11/2020 SIAM n° 0513058/2020
30/06/2021 Sei! n° 31595332/2021

11. Avaliação dos sistemas de controle ambiental

Para verificação dos padrões e eficiências do sistema de tratamento
estabelecido pela legislação ambiental, a Licença de Operação n° 600/2011 e o
Termo de Ajustamento de Conduta N° 239698/2019 estabelecerem Programas de
Automonitoramento dos efluentes líquidos, resíduos sólidos, ruídos e emissões
atmosféricas. Dessa forma, o desempenho ambiental foi avaliado durante a vigência
da licença e durante a vigência do TAC.

11.1. Efluentes líquidos

O empreendedor realizou o monitoramento da qualidade das águas
residuárias, na entrada e na saída da ETE.
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Os parâmetros definidos no Programa de Automonitoramento na entrada e
saída da ETE foram: DBO, DQO, sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis, agentes
tensoativos, óleos e graxas, pH, vazão e temperatura.

Foram avaliados os valores dos parâmetros dos efluentes a partir do início da
vigência da licença e do TAC até a presente data, baseando-se nos valores de
lançamento de efluentes estabelecidos na DN Conjunta COPAM/CERH-MG nº
01/2008.

Observou-se que alguns lançamentos não atenderam aos padrões de
lançamento determinados pela DN COPAM/CERH nº 001/2008. Desta forma, por ter
lançado efluentes fora dos limites estabelecidos na legislação ambiental vigente,
este órgão procedeu à autuação do empreendimento, como incurso no Decreto
Estadual nº 47.838/2020, Anexo I, código 111, através do Auto de Infração
283780/2021.

Os lançamentos que não se encontram em conformidade com a legislação e
os valores dos parâmetros fora dos limites são os seguintes:

 02/09/2013: DBO = 185 mg/L e remoção de 56,16%;

 02/04/2014: agentes tensoativos = 5,7 mg/L;

 02/07/2014: DBO = 194 mg/L e remoção de 50,26%; DQO = 456 mg/L e
remoção de 45,84 %;

 01/10/2014: agentes tensoativos = 2,3 mg/L;

 13/10/2015: agentes tensoativos = 3,64 mg/L;

 06/01/2016: agentes tensoativos = 2,88 mg/L e sólidos em suspensão = 148,4
mg/L;

 20/07/2017: agentes tensoativos = 4,3 mg/L;

 04/01/2018: DBO = 66 mg/L e remoção de 58,75%;

 08/11/2019: DBO = 87 mg/L e remoção de 38,30%; e DQO = 229 mg/L e
remoção de 28,02%;

 04/11/2020: DBO = 67 mg/L e remoção de 48,06%; DQO = 187 mg/L e remoção
de 37,04 mg/L;

 07/01/2021: DBO = 97 mg/L e remoção de 45,50 %; DQO = 273 mg/L e remoção
de 33,25%;

 01/03/2021: DBO = 81 mg/L e remoção de 49,38%; DQO = 229 mg/L e remoção
de 37,60%.

Observa-se que os valores de lançamento e eficiência de remoção estavam
em desconformidade com o estabelecido em legislação de forma sequencial em 3
análises realizadas no final do ano de 2020 e início de 2021, indicando que o
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sistema de tratamentos de efluentes sanitários não se encontrava com uma
eficiência adequada para atender a legislação ambiental vigente. Portanto, foi
solicitado como forma de informação complementar do presente processo que o
empreendedor apresentasse um projeto de adequação deste sistema, assim como a
justificativa para as desconformidades do lançamento de efluentes fora dos valores
estabelecidos em legislação.

Em resposta, o empreendedor apresentou um Relatório Técnico em que ele
informa que foram realizadas visitas técnicas nos dias 26/05/2021, 06/07/2021,
13/07/2021 e 20/08/2021 nas dependências da empresa para avaliação do sistema
de tratamento e da operação da ETE sanitária, com o apontamento das adequações
a serem realizadas. Após a execução das melhorias operacionais, foram realizadas
amostragens físico/química do efluente sanitário bruto e tratado para avaliação da
eficiência do tratamento.

Na primeira visita em 26/05/2021 foi constatado a presença de excesso de
sólidos nas etapas dos tratamento e odor forte na ETE. Diante dos testes de
sedimentação em cone Imhoff foi recomendado a retirada de parte do lodo dos
reatores anaeróbio e a limpeza das demais etapas do tratamento, para posterior
avaliação da melhoria da eficiência do sistema.

Já na visita de 06/07/2021 foi constatada a realização da limpeza dos tanques
e a ausência de odores. Nos testes realizados na planta, foi verificada a redução de
sólidos no sistema e observada grande melhora visual no efluente sanitário tratado,
fato também verificado nas visitas posteriores.

Também foi realizado treinamento operacional ao operador da ETE, como a
realização dos testes de sólidos sedimentáveis nos tanques anaeróbios, para ajuste
do descarte do lodo para o leito de secagem, e a verificação de rotina do pH e do
teste de Sólidos Sedimentáveis na saída do efluente tratado.

Por fim foram realizadas amostragens do efluente sanitário bruto e tratado
para avaliação da eficiência do tratamento em que é possível verificar que a ETE
apresenta boa eficiência de tratamento, uma vez que os parâmetros do efluente
sanitário tratado atendem aos limites da DN COPAM Nº 01 de 2008 para lançamento
de efluentes para lançamento direto ou indireto em corpo hídrico, sendo que os
parâmetros DBO e DQO atendem em eficiência de redução de, respectivamente:

 69,94% e 66,12% para amostragem de 02/07/2021;

 67,46% e 63,70% para amostragem de 26/07/2021;

 81,17% e 79,33% para amostragem de 09/08/2021.

Foi informado também que devido a realização da retirada do lodo dos
tanques anaeróbios e a época de baixas temperaturas na região, o sistema biológico
ainda se encontra em fase de estabilização microbiológica, podendo ocorrer
variações em sua eficiência.
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Conforme cronograma de execução das ações de adequação da ETE
sanitária, ainda será realizada uma visita técnica, em 20/09/2021, com objetivo de
monitoramento e adequações finais.

11.2. Efluentes atmosféricos

Foram realizadas análises anuais de Material Particulado - MP, Compostos
Orgânicos Voláteis - VOC e Chumbo - Pb nas fontes de emissão atmosféricas do
empreendimento, durante toda a vigência da licença e do TAC.

Foram avaliados os valores dos efluentes a partir do início da vigência da
licença e do TAC até a presente data, baseando-se nos valores dos padrões
estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM nº 187/2013 e na Resolução
CONAMA nº 382/2006.

Os resultados de todas as análises realizadas durante a vigência da Licença
de Operação e do TAC atendem aos padrões estabelecidos na legislação vigente.

11.3. Ruídos

De acordo com a Lei n°. 10.100/1990, que dispõe sobre a proteção contra a
poluição sonora no Estado de Minas Gerais, são prejudiciais à saúde, à segurança
ou ao sossego público quaisquer ruídos que, independentemente do ruído de fundo,
atinjam, no ambiente exterior do recinto em que têm origem, nível sonoro superior a
70 dB (A), durante o dia, e 60 dB (A), durante a noite.

Para a avaliação dos níveis de ruído o empreendimento realizou análises
anuais em diferentes pontos no entorno da área do empreendimento durante a
vigência da Licença de Operação e do TAC.

Constatou-se que em todas as análises realizadas durante a vigência da
Licença de Operação e do TAC, os níveis de pressão sonora avaliados se
encontraram abaixo do limite estabelecido pela legislação.

11.4. Resíduos Sólidos

O empreendimento entregou as planilhas mensais de gerenciamento de
resíduos sólidos gerados no empreendimento na vigência da Licença de Operação e
na vigência do TAC.

Foi verificado que o empreendedor possui um controle da destinação dos
resíduos e dá a destinação devida aos mesmos, conforme notas fiscais
apresentadas e demais planilhas dos últimos anos.
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11.5. Análise Conclusiva dos Sistemas de Controle Ambiental

Após apurada a análise do presente processo e com base nos documentos
protocolados quando da vigência da Licença de Operação e do Termo de
Ajustamento de Conduta, foi possível atestar que o empreendimento possui medidas
de controle, além de programas e procedimentos estabelecidos para garantir a sua
funcionalidade ambiental, apresentando, portanto, um desempenho ambiental
satisfatório.

Observou-se que todas as condicionantes referentes aos automonitoramentos
foram cumpridas durante a vigência da Licença de Operação e durante a vigência do
TAC, sendo que as análises de efluentes atmosféricos e ruídos permaneceram
dentro dos limites estabelecidos na legislação ambiental vigente e o gerenciamento
dos resíduos sólidos se deu de forma ambientalmente correta.

Quanto aos efluentes sanitários, observou que o sistema de tratamento de
efluentes sanitários não vinha apresentando uma eficiência adequada, uma vez que
durante a vigência da Licença de Operação e do TAC, em alguns lançamentos
pontuais alguns parâmetros apresentaram valores acima dos limites estabelecidos
na legislação e em três análises consecutivas, de 04/11/2020, 07/01/2021 e
01/03/2021, os parâmetros DBO e DQO apresentaram valores fora dos limites da
legislação. Contudo, foram apresentadas medidas de adequação a fim de sanar os
problemas de qualidade da eficiência da ETE. Posteriormente à adoção destas
medidas de adequação, foram realizadas análises em que concluiu-se que a ETE
passou a apresentar valores de eficiência de redução dentro dos limites
estabelecidos na legislação ambiental, o que indica que as medidas adotadas para
sanar os problemas de eficiência da ETE foram satisfatórias.

Ressaltamos que, como importante instrumento de gestão ambiental, será
condicionado no Anexo II do presente Parecer Único, o estabelecimento de um
Programa de Automonitoramento para assegurar o controle e acompanhamento
sistemático do desempenho ambiental do empreendimento com vistas à efetiva
implantação das medidas de mitigação dos impactos negativos passíveis de
registros, em termos e proteção e melhorias ambientais.

12. Controle Processual

12.1. Relatório – análise documental

A fim de resguardar a legalidade do processo administrativo, consta nos autos
a análise de documentos capaz de atestar que a formalização do Processo
Administrativo nº 11851/2010/005/2020 ocorreu em concordância com as exigências
documentais constantes do Formulário de Orientação Básica nº 0169806/2019 B,
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bem como as complementações decorrentes da referida análise em controle
processual, com lastro no qual avançamos à análise do procedimento a ser seguido
em conformidade com a legislação vigente e os parâmetros mínimos estabelecido
pela SEMAD.

12.2. 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 nº 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, tendo estabelecido no seu artigo 10 a
obrigatoriedade do prévio licenciamento ambiental à construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental.

A Lei Estadual nº 21.972/2016, em seu artigo 16, condiciona a construção, a
instalação, a ampliação e o funcionamento de atividades e empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ao prévio
licenciamento ou autorização ambiental para o seu funcionamento.

Esse diploma normativo estadual, em seu artigo 18, previu o licenciamento
ambiental trifásico, bem assim o concomitante, absorvendo expressamente as
normas de regulamentos preexistentes.

O Decreto Estadual nº 47.383/2018 também previu o procedimento trifásico, e
reconheceu a possibilidade de regularização mediante procedimento corretivo, nos
termos do artigo 32, para aqueles que se encontram em situação de instalação ou
operação irregular em termos de licenciamento ambiental. Enquadra-se o caso em
análise nesse dispositivo.

Assim, visando retornar ao curso natural do licenciamento, andou no sentido
da formalização do devido processo administrativo, conforme rito estabelecido pelo
artigo 10 da Resolução CONAMA nº 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.
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Quanto ao cabimento do AVCB, a matéria é disciplinada pela Lei Estadual nº
14.130/2001, regulamentada atualmente pelo Decreto Estadual nº 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 nº 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 nº 273/2000, estabeleceu o Atestado de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) como elemento de instrução do processo
administrativo para obtenção de LO apenas para as atividades de postos de
combustíveis.

Nesse sentido, conforme relatado, o empreendimento não possui estruturas
destinadas às atividades descritas na Resolução CONAMA nº 273/2000, qual seja,
posto de abastecimento de combustível, correspondentes ao código F-06-01-7 da
DN COPAM nº 217/2017. Dessa forma, para o empreendimento em questão, a
apresentação de AVCB não é obrigatória.

Considerando a suficiente instrução do processo, recomenda-se o
encaminhamento para decisão no mérito do pedido. Os custos de análise foram
integralmente quitados, sendo esta condição requisito para a formalização do
processo.

Noutro giro, 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 à competência para deliberação, esta dever ser aferida pela Lei
21.972/2016, fazendo-se necessário verificar o enquadramento da atividade no que
tange ao seu porte e ao potencial poluidor.

Considerando que o empreendimento é de grande porte e de grande
potencial poluidor/degradador, no que tange à atividade de maior classe (código B-
05-03-7 da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017), tem-se seu
enquadramento na classe 6 (seis), o que conduz a competência para decisão à
CID/COPAM, nos termos do art. 3º, III, c c/c art. 14, IV, c, do Decreto Estadual nº
46.953/2016.

Nessa hipótese, aplica-se ainda o disposto no artigo 14, § 1º, II da referida
norma, que assim dispõe:

“Art. 14 – A CMI, a CID, a CAP e a CIF têm as seguintes
competências:
[...]
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§ 1º – As respectivas áreas de competência para deliberação
sobre processo de licenciamento ambiental pelas câmaras
técnicas especializadas são:
[...]
II – Câmara de Atividades Industriais – CID: atividades
industriais, de serviços e comércio atacadista, exceto serviços
de segurança, comunitários e sociais, atividades não
industriais relacionadas à sua operação e demais atividades
correlatas; [...]”

Nesse sentido, atribui-se à Câmara de Atividades Industriais – CID do
COPAM a competência para decisão sobre o pedido de Licença de Operação
Corretiva em análise.

Assim, concluída a análise, deverá o processo ser incluído em pauta para
julgamento pela Câmara de Atividades Industriais – CID do Conselho Estadual de
Política Ambiental – COPAM.

12.3. Viabilidade jurídica do pedido

12.3.1 Da Política Florestal (agenda verde)

O empreendimento em questão encontra-se instalado em imóveis urbanos do
município de Juiz de Fora/MG, conforme Certidões de Registro de Imóvel
apresentadas.

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 nº 9.985/2000 e pela Lei Estadual nº 20.922/2013.

Lado outro, ainda com referência à política florestal vigente, e conforme
consta dos estudos ambientais apresentados, bem assim dos dados coletados em
vistoria, observa-se, além das intervenções já regularizadas pelo empreendimento
nas licenças anteriores, conforme descrito no tópico 7 do presente parecer, a
existência de intervenção em área de preservação permanente para a instalação de
estrutura de acesso à captação de águas superficiais, motivo pelo qual, ante a
ausência de ato autorizativo, foi lavrado o Auto de Infração n° 283808/2021, bem
como foi formalizado via SEI o processo de intervenção ambiental nº
1370.01.0050227/2021-07, com vistas à regularização desta intervenção.

No que tange à possibilidade jurídica para a regularização desta intervenção,
verifica-se que esta pode ser enquadrada como sendo de baixo impacto ambiental
conforme definido pela Lei Estadual nº 20.922/2013 em seu Artigo 3°, inciso III,
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alíneas “b”. A alínea “b” refere-se a intervenções decorrentes de implantação de
instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados.

Por fim, insta salientar que o histórico das compensações está devidamente
descrito no tópico 8 do presente parecer.

12.3.2. Da Política de Recursos Hídricos (agenda azul)

A água utilizada pelo empreendimento está regularizada através da Portaria
de Outorga nº 02739/2016 (poço tubular), da Portaria de Outorga nº 02740/2016
(poço tubular) e da Certidão de Registro de Uso Insignificante de Recurso Hídrico de
n° 295019/2021 (captação em curso d’água para fins de abastecimento de açude).

Dessa forma, o uso de recursos hídricos encontra-se em consonância com a
política estadual de recursos hídricos.

12.3.3. Da Política do Meio Ambiente (agenda marrom)

Retomando o objeto do presente Processo Administrativo, com requerimento
de Licença de Operação Corretiva, para as atividades descritas sob os códigos B-
05-03-7 e B-05-04-5, ambas da DN 217/2017, passa-se à avaliação quanto ao
controle das fontes de poluição ou degradação ambiental.

Da análise dos parâmetros de classificação informados e constatados,
concluiu-se que o empreendimento se enquadra na classe 6, passível, pois, do
licenciamento ambiental clássico, porém de forma corretiva, conforme previsto no
artigo 32 do Decreto Estadual nº 47.383/2018.

Assim, considerando a viabilidade técnica do empreendimento proposto, e a
observância da legislação ambiental vigente, vinculada ao cumprimento das
condicionantes sugeridas no anexo I, surge a viabilidade jurídica do pedido.

No que tange ao prazo da licença, dispõe o Artigo 32, §4º, do Decreto
47.383/2018, que a licença ambiental corretiva terá seu prazo de validade reduzido
em dois anos a cada infração administrativa de natureza grave ou gravíssima
cometida pelo empreendimento ou atividade, desde que a respectiva penalidade
tenha se tornado definitiva nos cinco anos anteriores à data da concessão da licença.

Tendo em vista que o empreendimento possui uma infração gravíssima que
se tornou definitiva nos cinco anos anteriores à data da concessão da licença (Auto
de Infração nº 78481/2010, com definitividade em 01/12/2017), a licença deverá ter
seu prazo fixado em 08 (oito) anos, nos termos do Artigo 15, IV c/c Artigo 32, §4º do
Decreto 47.383/2018.
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13. Conclusão

A equipe interdisciplinar da Supram Zona da Mata sugere o deferimento desta
Licença Ambiental na fase de Licença de Operação Corretiva, para o
empreendimento “CODEME ENGENHARIA S.A.”, para as atividades de “Fabricação
de estruturas metálicas e artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais não-
ferrosos, com tratamento químico superficial, exceto móveis” e “Fabricação de
estruturas metálicas e artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos,
sem tratamento químico superficial, exceto móveis”, no município de Juiz de Fora -
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 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.

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização
Ambiental da Zona da Mata, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os
estudos ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e
operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira
responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável (is)
técnico(s).

14. Anexos

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva do empreendimento
“CODEME ENGENHARIA S.A.”

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva do
empreendimento “CODEME ENGENHARIA S.A.”.

Anexo III. Autorização para Intervenção Ambiental do empreendimento “CODEME
ENGENHARIA S.A.”.
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IMPORTANTE

A análise ambiental constante neste Parecer Único referente à etapa de vistoria de
campo foi subsidiada pelo Relatório Técnico de Situação apresentado sob
responsabilidade do empreendedor e do profissional, conforme ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica nº 19875 do profissional Tecnólogo em Meio Ambiente,
Charles da Silva Alvim, com Registro CRQ 220281 em substituição à vistoria técnica,
considerando o estabelecido no §2º do art. 2º da Resolução Conjunta Semad, IEF,
IGAM e FEAM nº 2.959, de 16 de abril de 2020. Caso verificada a apresentação de
informações inverídicas, falsas ou omissões relacionadas ao processo, serão
aplicadas as sanções cabíveis ou até a suspensão da licença.
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ANEXO I
Condicionantes para Licença de Operação Corretiva do empreendimento

CODEME ENGENHARIA S.A.

Itens Descrição das Condicionantes 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
Apresentar Relatório Técnico referente às ações de
conclusão das adequações realizadas na ETE Sanitária, de
acordo com o cronograma de execução apresentado.

30 dias após a
concessão da

licença.

03

Executar o PTRF apresentado referente às compensações
pelas intervenções em APP, pelo corte de indivíduos
arbóreos isolados e pela recuperação da APP do canal
retificado.
Obs. O programa deverá ser executado conforme
cronograma apresentado, sendo o plantio realizado no início
do período chuvoso, em 2021.
A comprovação da execução do projeto deverá ocorrer por
meio de relatórios técnicos e fotográficos anuais,
evidenciando cada etapa da recuperação da área.

Anualmente,
durante um período

de 6 anos.

04

Comprovar o cumprimento integral das ações de
recuperação florestal estabelecidas no Termo de
Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA)
SEMAD/SUPRAM MATA-DRRA nº. 36284156/2021
(Protocolo Sei! nº 36284156).

Conforme o
cronograma do

TCCA.

06
Relatar formalmente à SUPRAM-ZM todos os fatos na
unidade industrial que causem ou possam causar impacto
ambiental negativo, imediatamente à constatação, bem como
qualquer mudança no processo produtivo.

Durante a vigência
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-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 Corretiva do
empreendimento CODEME ENGENHARIA S.A

1. Efluentes Líquidos

Local de
amostragem

Parâmetros Frequência de
análise

Na Entrada e na
Saída da ETE

Vazão média, pH, Temperatura, DBO5, DQO,
Sólidos Sedimentáveis, Sólidos em Suspensão,
Óleos e Graxas, ABS e Eficiência de Remoção

de DBO e DQO.

1 vez a cada 2
meses

(Bimestral)

Local de amostragem: Entrada da Fossa Séptica (efluente bruto). Saída da Fossa
séptica (efluente tratado).

2. Qualidades das águas do corpo receptor

Local de amostragem Parâmetros Frequência de
análise

Corpo receptor à montante e à
jusante do ponto de
lançamento do efluente
tratado.*

DBO, DQO, pH, OD, óleos e
graxas, surfactantes, turbidez e

sólidos suspensos totais.

1 vez a cada 3
meses

(Trimestral)

*Informar as coordenadas dos pontos amostrados e apresentar a justificativa técnica
a respeito da distância do ponto amostrado à jusante em relação ao ponto de
lançamento do efluente.

Relatórios (Itens 1 e 2): Enviar, semestralmente à Supram-ZM, no mês referente
ao sexto mês após a emissão da licença ambiental, e no mês de aniversário da
licença ambiental. e no último dia do mês 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. 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.
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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.

São realizadas análises de Material Particulado, Chumbo e Voláteis Orgânicos nas
cabines de pintura de linha automática e manual, e análises de Material Particulado
nas etapas de “jato de granalha - fabricação”, “jato de granalha - pintura automática”,
“jato de granalha - pintura manual”, “cabine de plasma - GF4” e “cabine de plasma -
GF2”.

3. Emissões atmosféricas

Local de amostragem Parâmetros Frequência de
análise

Cabines de pintura automática e cabines de
pintura manual.

Material
Particulado,

Chumbo e Voláteis
Orgânicos

1 vez a cada 12
meses (Anual)

Cabines de “jato de granalha -fabricação”,
“jato de granalha -pintura automática”, “jato
de granalha - pintura manual”, “cabine de
plasma - GF4” e “cabine de plasma - GF2”.

Material Particulado 1 vez a cada 12
meses (Anual)

*Conforme disposto na DN COPAM 187/2013.

Relatórios: Enviar anualmente à Supram-ZM, até o último dia do mês de
aniversário da licença ambiental os resultados das análises efetuadas,
acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a
dos certificados de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá
conter a identificação, registro profissional, anotação de responsabilidade técnica e a
assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser informados os
dados operacionais. Os resultados apresentados nos laudos analíticos deverão ser
expressos nas mesmas unidades dos padrões de emissão previstos na DN COPAM
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.

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection
Agency - EPA.
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4. Ruídos

Local de amostragem Parâmetros Frequência de
análise

Em no mínimo 4 pontos nos limites da área
externa do empreendimento, de cordo com a
NBR 10.125/2000.

Nível de pressão
sonora (ruído) db

1 vez a cada 12
meses (Anual)

Relatórios: Enviar anualmente à Supram-ZM, até o último dia do mês de
aniversário da licença ambiental os resultados das análises efetuadas,
acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a
dos certificados de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá
ser de laboratórios em conformidade com a Deliberação Normativa COPAM nº 216,
de 27 de outubro de 2017 e deverá conter a identificação, registro profissional,
anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas
amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais. As análises
deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual nº 10.100/1990 e
Resolução Conama nº 01/1990.

5. Resíduos Sólidos e Rejeitos

5.1. 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.

5.2. 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.
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RESÍDUO
TRANSPOR
TADOR DESTINAÇÃO FINAL

QUANTITATIVO
TOTAL DO
SEMESTRE

(tonelada/semestre)

OBS.
Denomi
nação e
código
da lista
IN

IBAMA
13/2012

Orig
em

Clas
se

Taxa
de

geraç
ão

(kg/m
ês)

Raz
ão
soci
al

Ender
eço
compl
eto

Tecnol
ogia (*)

Destinador /
Empresa

responsável

Quant
idade
Destin
ada

Quant
idade
Gerad
a

Quant
idade
Arma
zenad
a

Razão
social

Endereç
o

completo

(*)1- Reutilização 6 - Co-processamento
2 - Reciclagem 7 - Aplicação no solo

3 - Aterro sanitário 8 - Armazenamento temporário (informar
quantidade armazenada)

4- Aterro industrial 9- Outras (especificar)

5- Incineração

5.3. Observações

 O programa de automonitoramento 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.

 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.
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ANEXO III
Autorização para Intervenção Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL COM INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental nº: 11851/2010/005/2020
DADOS DO EMPREENDIMENTO

Razão Social ou Nome: CODEME ENGENHARIA SA
Nome Fantasia: CODEME ENGENHARIA SA
Inscrição Estadual: CNPJ: 16.521.601/0006-94
Coordenadas geográficas: 21º 40’ 19,57” de
latitude sul e 43º 26’ 42,02” de longitude oeste.

Município: Juiz de Fora - MG
Área Urbana

SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / INTERVENÇÃO CONCEDIDA (ha)
INTERVENÇÃO ÁREA (HA)
Intervenção ambiental corretiva através da intervenção em
APP

0,019

Intervenção ambiental corretiva através da intervenção em
APP

0,019

COMPENSAÇÃO POR RECUPERAÇÃO DE ÁREA
(PTRF) ÁREA (HA)

Compensação por recuperação de área prevista no PTRF 2,12

IMPORTANTE

Toda e qualquer intervenção ambiental (supressão de vegetação, corte de árvore
esparsa ou isolada, intervenção em área de preservação permanente) só poderá ser
realizada mediante prévia autorização do órgão ambiental competente, em processo
administrativo próprio.
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ANEXO IV
Relatório Fotográfico do empreendimento “CODEME ENGENHARIA S.A.”

obtido a partir dos estudos e do Relatório Técnico de Situação apresentados

Foto 01: Armazenamento de matérias-primas. Foto 02: Armazenamento de matérias-primas.

Foto 03: Equipamento de montagem e
soldagem de perfil

Foto 05: Bancada de trabalho das atividades de
pré-montagem manual das estruturas

Foto 04: Bancada de trabalho das atividades de
soldagem manual das estruturas metálicas.

Foto 06: Bancada de trabalho das atividades de
rebarbação manual das estruturas metálicas.
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Foto 07: Cabine de jato de granalha manual. Foto 08: Pintor executando pintura manual.

Foto 09: cabine de pintura automática.

Foto 11: Cabine de secagem telescópica Dryer.

Foto 10: Cabine de jato de granalha
automática.

Foto 12: Elevatória na parte da frente do
empreendimento.
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Foto 13: Elevatória próxima ao sanitário.

Foto 15: Sanitários da portaria.

Foto 17: Vestiários/sanitário.

Foto 19: ETE sanitária.

Foto 14: Elevatória nos fundos do
empreendimento.

Foto 16: Refeitório.

Foto 18: Sanitários da fábrica.

Foto 20: Ponto de lançamento do Ribeirão
Espírito Santo.
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Foto 21: Sistema de drenagem de águas
pluviais.

Foto 23: Vista aérea dos galpões de depósito
de resíduos.

Foto 25: Armazenamento de resíduos na área
industrial.

Foto 27: Filtro jato de granalha manual.

Foto 22: Depósito de armazenamento
temporário de resíduos perigosos. Destque
para canaleta de drenagem.

Foto 24: Caixa de contenção dos depósitos de
resíduos localizado em sua área externa.

Foto 26: Sistema de exaustores no box de
pintura manual.

Foto 28: Chaminés do box de pintura manual.
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Foto 29: Filtros da cabine de pintura.

Foto 31: Sala dos compressores com sistema
de captação de água de purga.

Foto 33: Filtro de água de purga dos
compressores.

Foto 35: Caixa SAO.

Foto 30: Chaminé do plasma.

Foto 32: Área de manutenção com canaletas de
drenagem direcionadas para a caixa SAO.

Foto 34: Área do lavador com sistema de
drenagem direcionado para a caixa SAO.

Foto 36: Área de expedição e estocagem.
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