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INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 90412/1996/006/2017 Sugestão pelo Deferimento 

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

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

APEF - CAR 1714/2017 Análise Técnica Concluída 

Outorga 5499/2017 Análise Técnica Concluída 

Outorga 5498/2017 Análise Técnica Concluída 

Outorga 5497/2017 Análise Técnica Concluída 

Outorga 5496/2017 Análise Técnica Concluída 

Outorga 5495/2017 Análise Técnica Concluída 
 

EMPREENDEDOR: Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e Outros CPF: 312.036.556-49 

EMPREENDIMENTO: 
Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e Outros 

Granja Nossa Senhora da Conceição 
CPF: 312.036.556-49 

MUNICÍPIO: Ponte Nova ZONA: Zona Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 

(DATUM): WGS 84   
LAT/Y  20º21’22,30”S LONG/X  42º47’57,30”O 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

  

BACIA FEDERAL:  Rio Doce BACIA ESTADUAL: Rio Piranga 

UPGRH:  DO1 SUB-BACIA: Córrego Lagoa Seca 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04)1: CLASSE 

G-02-04-6 SUINOCULTURA (CICLO COMPLETO) 5 

D-01-13-9 FORMULAÇÃO DE RAÇÕES BALANCEADAS E DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS 1 

G-01-07-5 CULTIVO DE CANA DE AÇUCAR SEM QUEIMA NP 

B-05-06-1 
SERRALHERIA, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS, TANQUES, RESERVATÓRIOS E OUTROS 

RECIPIENTES METÁLICOS E DE ARTIGOS DE CALDEIREIRO. 
NP 

G-02-10-0 CRIAÇÃO DE OVINOS, BOVINOS DE CORTE E BÚFALOS DE CORTE (EXTENSIVO) NP 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

Responsável Técnico 
Formação/Registro 

no conselho 

Nº Responsabilidade 

Técnica 
CTF IBAMA Responsabilidade no Projeto 

Luiz Otávio Teixeira 

Magalhães 

Zootecnista CRMV-

MG 1350/Z 
315/17 5031612 

Elaboração de Relatório de 

Controle Ambiental e Plano 

de Controle Ambiental 

Auto de Fiscalização: 048/2018  DATA: 19/07/2018 
 

                                                 
1 Neste parecer único, as referências à atividade desenvolvida pelo empreendimento ocorrem com lastro na DN 

COPAM nº 74/2004 em virtude da opção feita pelo empreendedor, da continuidade da análise tal como 

formalizado, de acordo com os parâmetros definidos pela referida norma, nos termos do artigo 38, III, da DN 

COPAM nº 217/2017. 
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1. Resumo  

O empreendimento Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da 

Conceição, granja Nossa Senhora da Conceição atua no setor de suinocultura, ciclo completo (código 

G-02-04-6), exercendo suas atividades no município de Ponte Nova/MG. Em 22/02/2017, foi 

formalizado, na Supram Zona de Mata, o processo administrativo de licenciamento ambiental de nº 

90412/1996/006/2017, na modalidade de Licença Ambiental de Operação Corretiva (LOC). 

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendimento desenvolve a atividade G-02-04-6 

- Suinocultura, tendo capacidade instalada para abrigar 1.600 (um mil e seiscentas) matrizes, estando 

enquadro na Deliberação Normativa COPAM n°74/2004 como pertencente à Classe 5. De maneira 

complementar, desenvolve as atividades de menor porte e potencial poluidor: G-02-10-0 – Criação de 

bovinos de corte (Extensivo); D-01-13-9 – Formulação de rações balanceadas e de alimentos 

preparados para animais; B-05-06-1 – Serralheria; e G-01-07-5 cultivo de cana de açúcar sem 

queima. 

De acordo com o histórico do empreendimento, em 24/06/2016 foi autuado por “operar 

atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença 

ambiental”, tendo sido aplicada a penalidade de multa simples, e de suspensão das atividades, 

conforme o Auto de Infração nº 043549/2016. 

Em 25/11/2016, assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (n°1227048/2016) junto à 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o qual ampara 

ambientalmente o funcionamento do empreendimento até apresente data.  

Com relação à infraestrutura do empreendimento, a propriedade possui uma área total de 

118,5367 hectares, dos quais aproximadamente 15 hectares correspondem às porções com 

infraestrutura destinadas para as atividades em licenciamento.  

Em 19/07/2018 houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a análise da 

solicitação de licenciamento ambiental, gerando o Auto de Fiscalização n.º 048/2018. 

A água utilizada pelo empreendimento, destinada ao atendimento do processo industrial e ao 

consumo humano, de aproximadamente 285 m³/dia, provém de cinco captações em poço tubular, 

cuja regularização foi requerida nos PA n° 5499/2017; 5498/2017; 5497/2017; 5496/2017; e 

5495/2017, cujo os Pareceres Técnicos sugerem o seu deferimento. 

Os efluentes líquidos são objeto de adequado tratamento, sendo todos direcionados a dois 

sistemas que funcionam de forma independente atendendo a dois módulos de criação de suínos 

fisicamente separados. Ambos são compostos de caixa equalizadora, biodigestor e uma sequência 

de lagoas anaeróbicas, em que todo o efluente tratado é destinado à fertirrigação da área de 

pastagem próprias, não havendo, portanto, lançamento de efluentes em curso d’ água. Essa atividade 

segue diretrizes do projeto de dimensionamento de fertirrigação apresentado nos autos do processo.  
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O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos apresentam-se 

ajustados às exigências normativas. 

O empreendimento está inserido na Área de Segurança Aeroportuária do aeródromo público de 

Ponte Nova. Assim, o empreendedor apresentou, a título de informação adicional, a caracterização 

do aeródromo em questão. O empreendimento está a uma distância de 12 quilômetros do mesmo, 

tendo apresentado Termo de Responsabilidade devidamente assinado.  

Desta forma, a Supram Zona da Mata sugere o deferimento do pedido de licença de operação 

corretiva do empreendimento Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da 

Conceição. 

2. Introdução 

2.1. Contexto Histórico 

Conforme o Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE), tendo 

como base a Deliberação Normativa n.º 74 /2004 do COPAM, desenvolve as 

atividades de Suinocultura (ciclo completo), código G-02-04-6; G-02-10-0 – Criação 

de bovinos de corte (Extensivo); D-01-13-9 - Formulação de rações balanceadas e 

de alimentos preparados para animais; B-05-06-1 – Serralheria; e G-01-07-5 – 

Cultura de Cana de Açúcar sem queima. 

Trata-se de um empreendimento de grande porte do setor, em que a atividade 

de Suinocultura (ciclo completo), constitui a de maior porte e potencial poluidor do 

empreendimento, com uma quantidade de 1.600 (um mil e seissentas) matrizes, 

estando enquadro na Deliberação Normativa COPAM n°74/2004 como pertencente 

à Classe 5.  

Nesse sentido, em 02/04/2018, em atenção ao Art. 38, III, da Deliberação 

Normativa n.º 217/2017 do COPAM, o empreendedor protocolou (R0061012/18) 

ofício requerendo a continuação da análise e tramitação do processo na modalidade 

já orientada e formalizada nos moldes da Deliberação Normativa n.º 74/2004 do 

COPAM.  

De acordo com o histórico do empreendimento, em 24/06/2016 o mesmo foi 

autuado por “operar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora 

do meio ambiente sem a devida licença ambiental”, tendo sido aplicada a penalidade 

de multa simples e de suspensão das atividades, conforme o Auto de Infração nº 

043549/2016. 

Em 25/11/2016 assinou um Termo de Ajustamento de Conduta 

(n°1227048/2016) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad), vigente até a presente data.   

Visando obter a Licença de Operação Corretiva, em 22/02/2017, no 

cumprimento da legislação vigente, o empreendedor protocolou junto à Supram ZM 

o processo administrativo nº 90412/1996/006/2017, onde está contido o “Relatório 
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de Controle Ambiental (RCA) e o Plano de Controle Ambiental (PCA)”, bem como, os 

documentos exigidos pelo órgão ambiental, relacionados no Formulário de 

Orientações Básicas FOB nº 1290444/2016 B. 

 Consta nos autos do processo, protocolo requerendo a alteração de 

titularidade do empreendimento contendo toda a justificativa com a documentação 

necessária e suficiente para tal. Sendo portando, acatada pela SUPRAM ZM e 

processada em nome de Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e outros. 

Em 19/07/2018, com objetivo de subsidiar este parecer, foi realizada a vistoria 

técnica ao empreendimento, gerando o Relatório de Vistoria n.º 048/2018. Nesta 

ocasião julgamos pertinente exigir da empresa informações complementares (Ofício 

nº 0163/2018 Supram ZM-Viçosa, protocolo Siam nº 0708643/2018) consideradas 

relevantes para a concretização da análise com a devida segurança e também para 

o bom atendimento à legislação ambiental específica.  

Considerando que o empreendimento está inserido na Área de Segurança 

Aeroportuária do aeródromo público de Ponte Nova, em observação à Portaria n° 

741/GC3 de 23/05/2018 do Ministério da Defesa, bem como a Lei nº 12.725, de 16 

de outubro de 2012 que dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de 

aeródromos, a SUPRAM-ZM requereu, no ofício de informações complementares 

(protocolo n° 0708643/2018), a apresentação de Parecer Técnico do CENIPA sobre 

risco de fauna, para empreendimento ou atividade atrativa ou potencialmente 

atrativa de fauna na ASA de aeródromo brasileiro. 

Diante das ações necessárias ao atendimento do referido item de 

informações complementares, o empreendedor requereu, através de seu 

procurador, o sobrestamento do prazo de atendimento (protocolo n° 0362541/19), 

tendo como justificativa a necessidade de se aguardar a análise e manifestação do 

Comando da Aeronáutica quanto ao requerimento de Parecer Técnico protocolado 

pelo empreendedor junto ao COMAER. Tendo, a SUPRAM ZM, se manifestado 

favorável ao pleito do empreendedor, conforme OF.NAR V/SUPRAM-ZM n° 64/2019 

(protocolo n° 0369416/19).  

Considerando as orientações encaminhas pela Superintendência de Apoio à 

Regularização Ambiental - SUARA da Semad (protocolo n° 0703452/2019), 

solicitamos informações adicionais ao empreendedor (protocolo n° 0703452/2019). 

 Assim, o empreendedor apresentou, a título de informação adicional 

(protocolo n° 0786519/2019), a caracterização do aeródromo em questão e, estando 

a uma distância de 12 quilômetros do mesmo, apresentou Termo de 

Responsabilidade devidamente assinado.  
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Assim, as considerações apresentadas, em resumo, neste Parecer Único 

foram fundamentadas nos estudos ambientais apresentados, como também, nas 

observações e constatações por ocasião da vistoria técnica ao local do 

empreendimento, constituindo os principais objetos do julgamento para a concessão 

da Licença Ambiental solicitada pelo empreendedor. 

2.2. Caracterização do Empreendimento 

O empreendimento denominado empresa Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e 

outro, compreende a granja Nossa Senhora da Conceição, localizada na zona rural 

do município de Ponte Nova/MG nas coordenadas geográficas de 20°21’22" de 

latitude sul e 42°47'57" de longitude oeste, Datum SAD 69 (Figura 1). 

Para acesso ao empreendimento, segue-se da cidade de Ponte Nova pela 

rodovia MG-329 no sentido à cidade de Rio Casca por 14 km até o trevo que dá 

acesso à cidade de Santa Cruz do Escalvado, de onde dobra-se à direita à frente do 

referido trevo para acesso à propriedade que se encontra às margens da rodovia 

MG-329. O empreendimento dista cerca de 195 quilômetros da capital do estado, 

Belo Horizonte. 

 

Figura 1 – Localização do empreendimento (Imagem do aplicativo Bing 
Maps/DigitalGlobe/Geo Eve/Microsoft Corporation). 

A propriedade possui uma área total de 118,5367 hectares (Matricula 1.424, 

Comarca de Ponte Nova, anexa aos autos).  

De acordo com Relatório de Controle Ambiental, o empreendimento 

desenvolve como atividade principal a suinocultura (ciclo completo) com 1.600 

matrizes no ciclo produtivo. As fases da criação, em sistema confinado, atendem ao 

sistema tradicional, na qual são identificados: a gestação, maternidade, creche, 

recria e terminação. A granja possui a distribuição de seu plantel na ordem de 
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22.700 animais em diferentes fases de criação, em ciclo continuo, com eventuais 

sazonalidades devido às condições do mercado consumidor.  

Desenvolve como atividade secundária a criação de bovinos de corte, 

contando atualmente com um plantel de 650 cabeças. Para nutrição do rebanho, 

possui uma Fábrica de Ração com capacidade operacional para formular 30 

toneladas/dia de ração, operando exclusivamente para atendimento da necessidade 

de ração animal do seu plantel de suínos. Para manter a conservação e o bom 

funcionamento dos equipamentos, o produtor mantém uma pequena serralheria que 

é manuseada, quando necessário, por dois funcionários; bem como um ponto de 

abastecimento de combustíveis com a finalidade de armazenar e abastecer de óleo 

diesel as máquinas agrícolas e caminhões existentes na propriedade. 

Para o desenvolvimento das atividades produtivas, o empreendimento conta 

com um número de 79 funcionários fixos. 

A energia elétrica utilizada na propriedade é fornecida exclusivamente pela 

concessionária local. 

2.3. Processo Produtivo 

2.3.1. Suinocultura 

O empreendimento desenvolve a suinocultura em ciclo completo, isto é, 

possui em uma única unidade de produção todas as fases da criação, tendo como 

produto final o suíno terminado, pronto para o abate. As fases da criação atendem 

ao sistema tradicional sendo desenvolvidas em galpões distintos. 

Assim como nas demais unidades de produção de suínos existentes na 

região, o manejo básico dos animais pode ser descrito da seguinte forma: o 

reprodutor (varrão), após seleção, é mantido em gaiolas individuais. As leitoas de 

reposição (marrãs) são alojadas em baias coletivas até obterem peso adequado, 

quando são levadas para o galpão de gestação com gaiolas individuais. Após a 

constatação do cio, as fêmeas são levadas para as baias de inseminação onde são 

submetidas a este procedimento duas ou três vezes, no intervalo de 12 horas cada. 

Aquelas que estiverem em gestação são então alojadas em gaiolas individuais onde 

permanecem até cinco dias antes do parto, quando são lavadas suas tetas 

desinfetadas e conduzidas para o galpão maternidade, já desinfetado antes da 

recepção dessas fêmeas. Após o parto a sela de maternidade é mantida limpa, 

retirando-se restos de placenta e leitões mortos que são encaminhados a locais 

apropriados. Logo após o parto, os leitões passam por uma série de procedimentos 

como corte do umbigo, dentes e cauda; pesagem; marcação; aquecimento; 

castração; vacinação; fornecimento de ração; pesagem na desmama. Após a 
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desmama, os leitões são encaminhados para as unidades de creche, recria e 

terminação sucessivamente.  

De acordo como PCA/RCA, o rebanho de suínos da Granja Nossa Senhora 

da Conceição é composto, em média, por mais de 22 mil animais (Tabela 1). 

Tabela 1 - Composição do rebanho da Granja Nossa Senhora da Conceição (Fonte:RCA) 

 

2.3.2. Bovinocultura extensiva de corte 

A atividade de bovinocultura desenvolvida no empreendimento caracteriza-se 

por cria, recria e engorda. Os bovinos são criados no sistema extensivo a pasto com 

suplementação alimentar. De acordo com o que determina a DN COPAM n°74/2004, 

pelo número de cabeças (650) presente na área, esta atividade é não passível de 

licenciamento. 

A criação não é dedicada a uma raça específica, sendo utilizados animais 

mestiços. Os mesmos são manejados em uma área de pastagem de 54 hectares 

dividida em piquetes, todos localizados na Granja Nossa Senhora da Conceição. 

Esses piquetes recebem fertirrigação provenientes das lagoas de tratamento de 

efluentes da suinocultura. Os dejetos gerados na criação de bovinos, por sua vez, 

são insignificantes quando localizados em pastagem, principalmente se tratando de 

uma criação extensiva. 

2.3.3. Formulação de rações balanceadas e de alimentos preparados 

para animais 

O empreendimento possui atividade de formulação de rações balanceadas e 

de alimentos preparados para animais, com produção de 30 toneladas/dia. As 

rações consumidas pelos animais na atividade de suinocultura são misturadas na 

própria fábrica, construída de alvenaria, a qual ocupa um galpão de uso exclusivo 

para esta finalidade, possuindo local de carga e descarga coberto e também a área 

da fábrica propriamente dita. Os insumos são adquiridos e transportados por 

veículos de terceiros. A unidade fabril (Figura 2) é fechada e os grãos são 

descarregados a granel em silos metálicos. Toda a movimentação dos ingredientes 

é feita através de rosca sem fim, reduzindo a geração de particulados e evitando o 
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gasto com mão de obra. Para a limpeza da área usa-se apenas varrição e o volume 

de material sólido gerado é direcionado para a compostagem. 

As sacarias e embalagens são separadas e acondicionadas em depósito 

próprio para essa finalidade, parte dela é reaproveitada dentro do próprio 

empreendimento e o restante descartado junto com outros resíduos sólidos 

inerentes ao empreendimento. 

De acordo com a DN COPAM n°74/2004, esta atividade, no empreendimento, 

está enquadrada como classe 1. 

Conforme declarado pelo empreendedor, toda a produção da Fábrica de 

Ração é destinada exclusivamente para o suprimento alimentar do plantel de suínos 

existentes no empreendimento. 

 
Figura 2 – Fabrica de formulação de rações balanceadas. 

2.3.4. Serralheria 

Considerando a dinâmica da atividade, o uso contínuo de algumas estruturas 

carece de manutenções imediatas e frequentes. Para reduzir custos e manter a 

conservação e bom funcionamento dos equipamentos, o produtor mantém, em uma 

área de 500 m², uma pequena serralheria (Figura 3) operada, quando necessário, 

por dois funcionários. O local é coberto, cimentado, arejado e está afastado dos 

galpões de suinocultura.  

De acordo com a DN COPAM n°74/2004, pela área útil e número de 

empregados, esta atividade, no empreendimento, é não passível de licenciamento. 

 
Figura 3 – Serralheria 
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2.3.5. Cultivo de cana de açúcar sem queima  

O cultivo de cana de açúcar é desenvolvido em uma área de sete hectares da 

propriedade rural. Visa, sobretudo, ser utilizada como volumoso na alimentação do 

gado, principalmente em períodos de seca. A adubação e calagem são feitas 

mediante resultados de análise do solo. Todos os produtos classificados como 

agrotóxicos são adquiridos prontamente no comércio local, com receituário 

agronômico, e suas embalagens passam pela tríplice lavagem, têm o fundo 

perfurado e são devolvidos imediatamente ao fabricante e/ou comerciante. De 

acordo com o que determina a DN COPAM n° 74/2004, pelo tamanho da área 

plantada (7 hectares), esta atividade é não passível ao licenciamento. 

2.3.6. Posto de Abastecimento de veículos 

O empreendimento possui ponto de abastecimento de combustível em tanque 

metálico aéreo, com capacidade para armazenar 5 m³ de óleo diesel. Trata-se de 

uma atividade secundária, de apoio, dentro do empreendimento, cujo objetivo é 

abastecer máquinas agrícolas e caminhões existentes na propriedade. 

Conforme DN nº 74/2004 a referida atividade na tancagem é tida como não 

passível de licenciamento ambiental. 

O tanque é coberto, possuindo bacia de contenção, pista de abastecimento 

impermeabilizada e com presença de canaletas que direcionam o fluxo para uma 

caixa SAO. A estrutura possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, 

apresentada nos autos do processo. 

 
Figura 4 – Ponto de abastecimento de combustíveis instalado no empreendimento 

3. Diagnóstico Ambiental 

Com relação ao clima, o empreendimento encontra-se na zona Tropical Brasil 

Central, caracterizado por apresentar três meses secos durante o ano, média entre 

15 e 18°C em pelo menos um mês (Infraestrutura de Dados Espaciais: IDE-Sisema). 

Os principais tipos de solos existentes nessa região são o Latossolo Vermelho 

Amarelo, o Argissolo Vermelho e o Latossolo Vermelho, todos distróficos. Trata-se 
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de solos cuja fertilidade natural é baixa, com características físicas e morfológicas 

regulares, topografia ondulada a montanhosa, cujas principais limitações são os 

declives acentuados, restrições de drenagem e o excesso de alumínio. 

Geograficamente o empreendimento está inserido na microbacia do córrego 

Lagoa Seca, subacia do rio Piranga, afluente e formador do rio Doce. De acordo 

com a IDE-Sisema está localizado fora de área de conflito por uso recursos hídricos 

(IGAM), não estando à montante de curso d’água enquadrado em classe especial 

(IGAM) e fora de área de rios de preservação permanente, conforme lei n° 

15.082/2004.  

A área é classificada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas - Cecav como sendo de baixo potencial para ocorrência de cavidades 

(IDE-Sisema).  

Segundo a base de dados cartográficos da Fundação Nacional do Índio – 

Funai e Fundação Cultural Palmares, não foi observada a ocorrência de Terra 

Indígenas e Áreas Quilombolas na região. O empreendimento também não está 

inserido em área pertencente à Reserva da Biosfera, nem áreas de corredores 

ecológicos legalmente instituídos, bem como, está fora dos limites das áreas 

classificadas como sítio Ramsar. 

Foi observado que o empreendimento se encontra distante cerca de 12 km do 

aeroporto da cidade de Ponte Nova, portanto, dentro de sua Área de Segurança 

Aeroportuária e sujeito ao alcance da Lei nº 12.725, de 16 de outubro de 2012, que 

dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos.  

Nesse sentido considerando as orientações encaminhas pela 

Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental - SUARA da Semad 

(protocolo n° 0703452/2019), e a solicitação de informações adicionais da SUPRAM 

ZM (protocolo n° 0703452/2019), o empreendedor apresentou (protocolo n° 

0786519/2019) a caracterização do aeródromo em questão, e o Termo de 

Responsabilidade assinando, devidamente acompanhados de Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART n° 9266/19.  

Em consulta ao Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE, considerando o 

atual cenário da paisagem nas proximidades ao empreendimento, verificou-se que a 

qualidade ambiental na área da propriedade rural e de seu entorno é tida como 

média e a vulnerabilidade natural é muito baixa, o que aponta para uma região 

atualmente assolada pelo uso antrópico. 

A integridade da fauna é considerada baixa, enquanto a da flora apresenta-se 

muito baixa. 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/
http://www.icmbio.gov.br/cecav/
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Há um comprometimento da água superficial ainda muito baixo, sendo que a 

qualidade da água é classificada na região como média. 

A área de estudo foi classificada segundo o ZEE como estando em área de 

prioridade muito baixa para a conservação, e está fora de qualquer área classificada 

como prioritária para a conservação em estudo realizado pela Fundação 

Biodiversitas (2005).  

O município de Ponte Nova, onde está inserido o empreendimento, possui 

uma população de 60.361 mil habitantes (IBGE, 2017). Constitui no município de 

maior importância na microrregião onde a atividade de suinocultura exerce papel de 

destaque dentre as atividades agropecuárias, e consequentemente, a que causa 

maior impacto ambiental. Todavia, é o setor de serviços o que mais contribui com o 

Produto interno Bruto – PIB do município, seguido da indústria. 

3.1. Unidades de Conservação 

De acordo com os dados da IDE-Sisema, o empreendimento não está 

inserido em nenhuma Unidade de Conservação e nem em zona de amortecimento. 

3.2. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 

De acordo com o Relatório de Informações Complementares, a água 

consumida no empreendimento é designada principalmente para atender a limpeza 

das baias, dessedentação dos animais, consumo humano e uso doméstico, 

somando um consumo médio diário de aproximadamente 285 m³. 

Essa água destinada ao consumo na propriedade provém de cinco captações 

em poço tubular que, juntas, possuem vazão superior à demanda da propriedade 

(Protocolo n° 0121115/19). Sendo que regularização foram requeridas nos PA n° 

5499/2017; 5498/2017; 5497/2017; 5496/2017; e 5495/2017, cujo os Pareceres 

Técnicos sugerem o seu deferimento.  

O empreendimento ainda possui barramentos dois sem captação e um com 

captação, devidamente regularizado através das Certidões de Registro de Uso 

Insignificante de Recurso Hídrico números 190660/2020; 190663/2020 e 

190666/2020 (esse último com captação). O empreendedor também apresentou 

Requerimento de Dispensa de Outorga de Travessia Aérea para Bueiro, dado que 

ambos os barramentos também são utilizados como travessia. 

O empreendimento também possui outras três captações subterrâneas por 

meio de poço tubular com certidões de uso insignificante: 79111/2018; 190670/2020; 

e 190671/2020. 
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Em observação ao Art. 1° da Portaria IGAM nº 03, de 26 de fevereiro de 2019, 

será requerida como condicionante a realização do cadastro de todas as barragens 

existentes na propriedade, através do preenchimento e envio do Formulário Técnico 

para Cadastro de Barragem no Sistema de Cadastro de Usuários de Recursos 

Hídricos do Estado de Minas Gerais - SISCAD. 

3.3. Reserva Legal e Área de Preservação Permanente 

O imóvel onde se encontra instalado o empreendimento, ou seja, a Granja 

Nossa Senhora da Conceição, localiza-se em área rural do município de Ponte 

Nova, possui matrícula 1.424, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da 

comarca de Ponte Nova, com uma área total de 118,5367 hectares, em que a 

reserva legal da propriedade com área de 24,684 hectares averbada à margem da 

escritura, sendo também delimitada no Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme 

recibo nacional de cadastro do imóvel no CAR (MG-3152105-

0B20.9B19.4771.4FCE.9653.DF7F.2128. A3A8), tendo seus limites sido conferidos 

através da plataforma do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – Sicar. 

Foi observado uma divergência da área total da propriedade presente na 

Certidão de Registro de Imóveis da propriedade rural (123,42 ha) em relação à área 

total delimitada no CAR (115,46 ha), perfazendo uma diferença de aproximadamente 

8 ha. Nesse sentido, será requerido como forma de condicionante ambiental no 

Anexo I do presente Parecer Único, a adequação da área total da propriedade em 

sua Certidão de Registro de Imóveis. 

Parte da área de Reserva Legal da propriedade, aproximadamente 13 ha, 

encontra-se desprovida de cobertura vegetal nativa (Figura 5). Assim, como forma 

de condicionante, ao final desse Parecer Único, será requerido a apresentação e a 

execução de um Plano Técnico de Recomposição da Flora – PTRF, com vista à 

recomposição dessa parcela da Reserva Legal, em observação aos artigos 28° e 

38° da Lei 20.922/2013, nos termos do § 3º, Art. 86, do Decreto n° 47.749/2019. 

De acordo com o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, a propriedade 

possui 9,94 hectares de Área de Preservação Permanente - APP. Essas áreas são 

compostas basicamente por faixas marginais de um curso d’água e entorno de uma 

nascente em que seus limites foram conferidos através da plataforma do Sistema 

Nacional de Cadastro Ambiental Rural - Sicar, bem como a partir de plantas 

planimétricas constante nos autos do processo. 
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Figura 5 – Parcela da área de Reserva Legal da propriedade que necessita de execução de 

PTRF destacada em amarelo (Fonte:Sicar/IDE-Sisema). 

Em análise dessa documentação, pode-se verificar que partes das estruturas 

do empreendimento estão localizadas em APP (Figura 6). Especificamente essas 

estruturas compõem: um poço artesiano (11,24 m²); partes da caixa d’água (21,4 

m²); casa sede e suas estruturas (313 m²); partes da estrutura de uma fábrica de 

ração exclusiva à propriedade (194,5 m²); partes do curral (631,9 m²); partes de 

duas casas de colonos (100,5 m²); partes do galpão de espera (173,14 m²); 

estruturas do tratamento primário (209,57 m²); lagoa de tratamento desativada 

(346,20 m²); partes de cinco lagoas do sistema de tratamento de efluentes (1609,6 

m²). 

Com relação às estruturas presentes em APP (Figura 6), em observação ao 

 disposto no art. 2°, inciso I, da Lei Estadual 20.922 de 16 de outubro de 2013, 

entende-se como área rural consolidada: 

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

Em atenção a essas áreas a Lei Estadual 20.922/2013, em seu art. 16, 

estabelece que – “nas APPs, em área rural consolidada conforme o disposto no 

inciso I do art. 2º, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, sendo admitida, em área que 

não ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas, a manutenção de 

residências, de infraestrutura e do acesso relativos a essas atividades” –. 
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Nesse sentido, o empreendedor apresentou duas imagens de satélites 

datadas de 03/12/2007 e 08/07/2017, em que pode se verificar a existência de tais 

estruturas localizadas em APP em data anterior a 22 de julho de 2008, comprovando 

a conformidade da permanecia de tais estruturas com os dispositivos normativos 

vigentes.  

De acordo com as imagens e também verificado em vistoria, não houve novas 

intervenções em área de preservação permanente.   

 
Figura 6 – Ilustração da infraestrutura localizada em APP, associada às atividades 

agrossilvipastoris do empreendimento. (Fonte: Adaptado dos autos do processo). 

Especificamente, no que se refere à Fábrica de Ração, sua atividade se 

encontra tipificada na DN nº 217/2017 como de código D-01-13-9, na listagem de 

atividades/indústria alimentícia. Assim, estando parte de suas estruturas localizadas 

em área de APP, a permanência destas estruturas neste local não possui 

enquadramento no art. 16 da Lei Estadual 20.922/2013, não sendo autorizada a 

continuidade das atividades da Fábrica de Ração em APP devendo o empreendedor 

promover a retirada das partes das estruturas dessa Fábrica de Ração que se 

encontram localizadas em APP e, em seguida, promover a recuperação da área. 

Dessa forma, será estabelecida, no Anexo I do presente Parecer Único, 
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condicionante ambiental requerendo a retirada das estruturas edificadas em Área de 

Preservação Permanente, pertencentes à Fábrica de Ração, bem como, a devida 

recuperação ambiental da área artigos 8º e 16º da Lei Estadual nº 20.922, de 16 de 

outubro de 2013. 

Diante desta constatação, no que se refere à localização de partes das 

estruturas da Fábrica de Ração (atividade industrial conforme DN nº 217/2017) em 

APP, o empreendimento foi autuado por desenvolver atividade que dificulte ou 

impeça a regeneração natural de vegetação em Área de Preservação Permanente 

(APP) em uma área de 194,5 m², art. 112, Anexo III, código 309 do Decreto 

47.383/2018, segundo o Auto de Infração nº 0099169/2020. 

Verificamos, em vistoria, que as demais outras estruturas alocadas em APP, 

que se enquadram no art. 16º da Lei nº 20.922/2013, não causam danos ao meio 

ambiente, mas pelo princípio da precaução, sugere-se como condicionante, a 

realização de um estudo hidrológico considerando a cota máxima de cheia dos 

últimos 50 anos, devendo constar também a cota mínima das estruturas e/ou 

edificações que se encontram em APP. Deverá ser apresentada a ART e Certificado 

de Regularidade CTF /AIDA do responsável pelo estudo. Caso o estudo aponte 

algum risco de inundação ou danos ao meio ambiente, a permanência dessas 

estruturas em APP deverá ser reavaliada. 

4. Compensações 

Ressalta-se que nas fases anteriores de licenciamento ambiental não foram 

estabelecidas compensações ambientais nem florestais. O empreendimento 

encontra-se fora dos limites de Unidade de Conservação, e não há registro de 

requerimento para supressão florestal necessária à sua instalação. Desta forma, não 

houve o que se avaliar quanto ao cumprimento de compensação ambiental e nem 

florestal. 

A compensação prevista no art. 36 da Lei 9.985/2000 (SNUC), por sua vez, 

recai sobre empreendimentos que tenham significativo impacto ambiental, mediante 

a análise dos estudos de EIA/RIMA, por parte do órgão ambiental, sendo que para o 

presente empreendimento, em observação à legislação que versa sobre o tema, não 

foram identificadas razões suficientes para a incidência da referida compensação. 

5. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras. 

De uma forma resumida o sistema de controle ambiental instalado na Granja 

Nossa Senhora da Conceição pode ser ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7 – Fluxograma do sistema de controle ambiental instalado no empreendimento 

(Fonte: PCA) 

5.1. Efluentes Líquidos  

Os principais impactos decorrentes do descarte na rede hídrica de dejetos de 

suínos não tratados são: a poluição das águas superficiais; a contaminação das 

águas subterrâneas; o aumento das concentrações de matéria orgânica e nutrientes 

em cursos hídricos e seus reflexos à fauna aquática; a perda da balneabilidade; 

eutrofização; assoreamento dos cursos d’ água; e proliferação de vetores. 

Nesse sentido, o manejo dos dejetos é parte integrante de qualquer sistema 

produtivo de criação de suínos e deve estar incluído no planejamento desta 

atividade. No empreendimento são gerados diariamente 263,5 mil litros de efluentes, 

que são tratados por dois sistemas biológicos, adequados para processos produtivos 

dessa natureza.  

Os efluentes são conduzidos a dois sistemas de tratamento que funcionam de 

forma independente, atendendo a dois módulos de criação de suínos fisicamente 

separados (Figura 8). 

O primeiro módulo é composto inicialmente por uma caixa de equalização, 

seguida de filtro de sólidos e, deste, a fase líquida é destinada a dois biodigestores e 

na sequência a quatro lagoas anaeróbicas, impermeabilizadas. O segundo módulo, 

por sua vez, é constituído de dois biodigestores seguido de cinco lagoas 

anaeróbicas, impermeabilizadas. Em ambos os sistemas, da última lagoa o efluente 
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líquido é destinado à fertirrigação da área de pastagem própria de aproximadamente 

54 hectares, não havendo, portanto, lançamento de efluentes em curso d’ água.  

As lagoas possuem seu perímetro cercado, não havendo acesso de animais 

ao sistema de tratamento. A atividade de fertirrigação segue diretrizes do Projeto de 

Dimensionamento de Fertirrigação, apresentado nos autos do processo de TAC. 

Nesse sistema, outras três lagoas, localizadas em cotas mais elevadas, sem a 

função de tratamento, são utilizadas para fins de armazenamento de efluente tratado 

antes do direcionamento às áreas de fertirrigação. 

Considerando a área usada para disposição agronômica dos efluentes, para 

assegurar o equilíbrio entre as quantidades de nutrientes retiradas e absorvidas 

pelas plantas é realizada a avaliação comparativa entre os solos que recebem a 

fertirrigação e aqueles que não recebem o efluente tratado. Através destas ações de 

gerenciamento é possível acompanhar a evolução da capacidade do solo nestas 

áreas.  

 
Figura 8 – Ilustração do sistema de tratamento de efluentes do empreendimento: (A) Caixa de 

Equalização; (B) Filtro de Sólidos; (C) uma das lagoas de anaeróbicas; e (D) visão geral do 
modulo II de tratamento. 

Para quantificar o valor fertilizante do efluente, amostras coletadas na última 

lagoa anaeróbia serão encaminhadas para analises. Assim, a lâmina aplicada deve 

ser em função do valor fertilizante do efluente, da dimensão da área a ser aplicada, 

do resultado da análise do solo e das exigências da cultura.  Para assegurar o 

equilíbrio entre as quantidades de nutrientes retiradas e absorvidas pelas plantas, 

ficará determinado como condicionante, no ANEXO I deste Parecer Único, a 
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continuação do referido automonitoramento do solo em conformidade com um laudo 

técnico de manejo de fertirrigação. 

Importante ressaltar que a adoção do referido monitoramento do solo 

fertirrigado é importante e se faz necessário para evitar que a utilização do solo para 

os fins de fertirrigação, tal como praticado no empreendimento, não ocasione 

alterações de suas características que possam resultar em perda de suas funções, 

considerando os aspectos de proteção à saúde humana, aos ecossistemas, aos 

recursos hídricos, aos demais recursos naturais e às propriedades públicas e 

privadas. Assim a proteção do solo deve ser realizada de maneira preventiva, a fim 

de garantir a manutenção da sua qualidade e a das águas subterrâneas, bem como 

de maneira corretiva, a fim de não prejudicar suas funções (DN Conjunta 

COPAM/CERH nº 02/2010, art. 2º). 

O esgoto sanitário gerado na propriedade é coletado e tratado por fossa 

séptica, da qual o efluente é direcionado para o sistema de tratamento de efluentes 

da granja, sem lançamento do mesmo em curso d’água depois de tratado. 

Outro aspecto importante, passível de causar impacto ambiental, consiste na 

mistura das águas pluviais com os desejos do processo produtivo, o que aumenta a 

carga de efluentes no sistema de tratamento, ou até mesmo pode vir a contaminar o 

solo e os rios. Assim, considerando expressa a proibição de lançamento de águas 

pluviais nos ramais de esgotos, no empreendimento as redes de drenagem, a coleta 

e o transporte são exclusivas, garantindo total segregação, ou seja, quaisquer 

efluentes não se misturam com as águas de chuva que escoam, sem contaminação, 

para o curso d’água. 

5.2. Resíduos Sólidos 

No processo produtivo há geração de diversos resíduos sólidos, que, se 

forem gerenciados inadequadamente, podem causar poluição ao meio ambiente e 

oferecerem risco à saúde humana. São sacos vazios de suplementos minerais, 

embalagens vazias de medicamentos, pipetas, embalagem de sémem, luvas, papel 

toalha, lâmpadas, animais mortos e restos placentários e o dejeto sólido que é 

separado da fase líquida em um filtro.  

Assim, o gerenciamento dos resíduos sólidos no empreendimento é realizado 

em consonância com a Política Estadual de Resíduos Sólidos e seu decreto 

regulamentador (Lei Estadual 18.031/2002 e Decreto Estadual 45.181/2009). Nesse 

sentido, inicialmente os mesmos são identificados, caracterizados e classificados 

conforme determina a norma técnica ABNT – NBR 10.004.  

No que tange aos resíduos sólidos não orgânicos, esses são armazenados 

em dois depósitos temporários (Figura 9) de resíduos, construídos e operados em 
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conformidade com as normas NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992. Neles, os 

resíduos são separados e alocados em vasilhames próprios, sacos e bombonas 

plásticas e armazenados temporariamente em local abrigado do sol e da água da 

chuva, com piso impermeabilizado, onde permanecem até serem destinados.  

A partir da segregação, os resíduos sólidos são recolhidos pela empresa 

Minas Ambiental e destinados às empresas Ecofire Tratamento de Resíduos Ltda-

ME e Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda (Certificado de LOC n° 892 

SUPRAM ZM), cujos certificados de tratamento encontram-se anexos aos autos do 

processo.  

A forma de tratamento dada aos resíduos sólidos e o registro do volume 

gerado mensalmente através do preenchimento da planilha definida no Programa de 

Automonitoramento, serão requeridas ao empreendedor através de condicionante 

ambiental, constante do ANEXO I. 

 

Figura 9 – Depósito de resíduos 

Os animais inanimados e os restos placentários são destinados a quatro 

câmaras de compostagem com volume individual de 26 m³, local em que caso o 

processo de estabilização não seja feito de forma adequada, pode gerar chorume 

que venha a contaminar o solo, as águas superficiais e subterrâneas. Desta forma, 

como medidas mitigadoras, os resíduos sólidos orgânicos tais como: cadáveres; 

placenta e estruturas orgânicas provenientes dos partos das matrizes suínas são 

destinados à compostagem em estrutura construída em alvenaria, subdividida em 

células, com piso concretado e possuindo as devidas calhas e caixa para retenção 

do chorume – que o direciona ao sistema de tratamento de efluente localizado ao 

lado – além de telhado dimensionado de forma adequada, evitando assim o aporte 

de água pluvial na estrutura (Figura 10). O composto orgânico gerado no final do 

processo é utilizado como adubo na propriedade.  
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Na Granja Nossa Senhora da Conceição, todo o volume de resíduos 

produzidos no curral de bovinos é manejado na forma sólida ou semissólida para 

posterior utilização em prática de adubação orgânica em áreas de pastagens 

(capineiras) e cultivo agrícola (cana-de-açúcar). Dessa forma, minimiza-se o risco de 

contaminação de fontes de água superficial e subterrânea. 

 

Figura 10 – Câmaras de compostagem, composta com canaleta e caixa de recolhimento de 

chorume. 

5.3. Emissões Atmosféricas 

As emissões atmosféricas são provenientes principalmente do processo de 

descarga das formulações de ração, na operação de descarga de milho e farelo de 

soja que é feita em mata-burros. O transporte dos ingredientes dentro da fábrica é 

feito através de rosca sem fim, minimizando a geração de material particulado.  

A operação da fábrica de ração é praticamente toda automatizada, com as 

atividades restritas ao seu ambiente interno e efetuadas em período diurno. A fábrica 

está localizada em área rural, portanto, longe de centro urbano, de forma que 

podemos considerar que a emissão de material particulado pela atividade é pouco 

significativa, não ocasionando piora na qualidade do ar em raio de distância que seja 

expressivo. 

Um fator que afeta a qualidade do ar são os gases produzidos pelos resíduos 

gerados pelos suínos, principalmente o gás metano (CH4) e o N2O. Como forma de 

mitigar esses impactos, no empreendimento, é utilizada a cobertura do sistema de 

armazenamento de dejetos, que segundo estudos realizados pela academia e 

instituições de pesquisa, é efetiva em mitigar a emissão de gases de efeito estufa 

(GEE) durante a estocagem de dejetos.  
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A compostagem também é uma importante forma mitigadora, uma vez que 

também diminui a emissão de metano no empreendimento, e produz um eficiente 

composto orgânico que pode ser aproveitado em outras atividades da propriedade. 

6. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 

O empreendedor não requereu nenhum ato autorizativo de intervenção 

ambiental conjuntamente ao processo de licenciamento ambiental, não se fazendo 

necessária nenhuma supressão de vegetação para a operação do empreendimento. 

Quanto à ocupação em APP descrita no item 3.3 deste Parecer Único, com 

exceção à Fábrica de Ração, o restante pode ser enquadrada no art. 2º, I, da Lei 

Estadual 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal de Minas Gerais) como 

área rural consolidada. Sendo sua permanência em APP estando em conformidade 

com o art. 16 da referida lei, art. 63A, § 12 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012; 

e art. 94 do Decreto n° 47.749/2019.  

Especificamente, no que se refere à Fábrica de Ração, por se encontrar 

tipificada na DN nº 74/2004 como de código D-01-13-9, na listagem de 

atividades/indústria alimentícia, também recepcionada pela DN 217/2017. Assim, no 

que se refere à localização de partes das estruturas da Fábrica de Ração (atividade 

industrial conforme DN 74/2004 e DN nº 217/2017) em APP, o empreendimento foi 

autuado por desenvolver atividade que dificulte ou impeça a regeneração natural de 

vegetação em Área de Preservação Permanente (APP) em uma área de 194,5 m², 

art. 112, Anexo III, código 309 do Decreto 47.383/2018, segundo o Auto de Infração 

nº 0099169/2020. 

O empreendedor realizou o cadastro das travessias rodoferroviária existente 

na propriedade junto à Supram, em conformidade com a Resolução Conjunta 

SEMAD/IGAM nº 1964, de 04 de dezembro de 2013 que estabelece procedimentos 

para o cadastro de obras e serviços relacionados às travessias aéreas ou 

subterrâneas em corpos de água do domínio do Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências. 

7. Do cumprimento do TAC n° 1227048/2016 

De acordo com o histórico do empreendimento, em 24/06/2016, o 

empreendimento foi autuado por “operar atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a devida licença ambiental, sendo 

constatada a existência de poluição ou degradação ambiental”, tendo sido aplicada a 

penalidade de multa simples, e de suspensão das atividades, conforme o Auto de 

Infração nº 043549/2016. 
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Em 25/11/2016 assinou um Termo de Ajustamento de Conduta 

(n°1227048/2016) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad), o qual ampara ambientalmente o 

funcionamento do empreendimento até apresente data.  

Dessa forma, o presente tópico, trata da avaliação do cumprimento dos itens 

técnicos condicionados no referido Termo de Ajustamento de Conduta.  

Item Cláusula Prazo Situação 

01 
Formalizar processo de Licenciamento Ambiental 
contemplando o real porte da atividade principal 
desenvolvida e todas as demais correlatas.  

120 (cento e vinte 
dias). 

Cláusula 
cumprida 

PA n° 
90412/1996/006/

2017 

02 

Executar o programa de gerenciamento dos resíduos, 
que deverá incluir a coleta, separação, monitoramento 
e adequação da destinação final, de acordo com 
normas técnicas vigentes, assim como a implantação 
de Depósito Temporário de Resíduos – DRT 
conforme NBR ABNT – n° 12.235/1992 (Resíduos 
Classe I) e n° 11.174/1990 (Resíduos Classe II).  

90 dias após 
assinatura do 
TAC 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

20778/17 

03 Apresentar análise dos efluentes líquidos gerados. 

na formalização 
do processo, 
sendo a primeira 
60 dias a partir da 
assinatura do 
TAC. 

 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

1404457/16 

55722/17 

R0159925/17 

R0312076/2017 

054200/2018 

04 
Apresentar análise do solo das áreas fetirrigadas pelo 
efluente. 

Apresentar a 
primeira na 
formalização do 
processo. 

 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

R0055722/17 

R0036139/18 

 

05 

Projeto de dimensionamento da fertirrigação realizado 
por profissional competente para o mesmo munido de 
anotação de responsabilidade técnica – ART, 
abordando parâmetros agronômicos referentes a 
irrigação, assim como a demonstração das áreas em 
planta com o georreferenciamento dos pontos de 
lançamento e pontos de análise de solo. 

na formalização 
do processo. 

 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

R0055722/17 
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Item Cláusula Prazo Situação 

06 

Apresentar projeto referente ao sistema de tratamento 
de efluentes líquido da granja, incluindo a memória de 
cálculos e projeção de todo o sistema, acompanhado 
de anotação de responsabilidade técnica - ART. 

na formalização 
do processo. 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

R0055722/17 

 

07 

Apresentar comprovação de uso antropico 
consolidado das instalações referente ao processo de 
criação dos suínos em área de preservação 
permanente – APP, este deve ser mediante imagem 
de satélite com definição adequada para visualização 
das instalações e/ou fotografias aéreas datadas da 
época. 

na formalização 
do processo. 

 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

R0055722/17 

08 

Apresentar a regularização de todos os pontos de 
captação de água dentro do empreendimento, essa 
regularização deve vir mediante outorga de direito de 
uso das águas, lembrando que para poços artesianos 
os mesmos deve apresentar hidrômetro e horimetro 
instalados conforme Resolução Conjunta 
SEMAD/IGAM n° 2302/2015. 

No ato da 
formalização do 

processo de LOC 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

PA n° 
5499/2017; 
5498/2017; 
5497/2017; 

5496/2017; e 
5495/2017 

09 

Apresentar declaração da prefeitura referente ao 
recolhimento dos resíduos sólidos junto a 
propriedade, e declaração onde a prefeitura faz 
referencia ao lançamento dos resíduos coletados, o 
local de destinação final deve ser licenciado conformo 
DN 74/2008. 

No ato da 
formalização do 

processo de LOC 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

R0055722/17 

10 
Apresentar contrato com empresa credenciada para 
recolhimento de resíduos perigosos classe I. 

No ato da 
formalização do 

processo de LOC. 

 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

R0055722/17 

 

11 
Apresentar de PTRF, para recomposição referente ao 
PRA e as instalações localizadas em APP. 

No ato da 
formalização do 

processo de LOC. 

Cláusula 
cumprida. 

Protocolos 

R0055722/17 

12 

Apresentar relatório consolidado, que comprove a 
implementação de todos os itens supra descritos e 
dentro dos respectivos prazos neles estabelecidos, 
devidamente acompanhados de Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. 

Até o vencimento 
do TAC ou 

obtenção da 
licença. 

 

Conforme 
protocolos 
anteriores 
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Diante do exposto, consideramos que a empresa cumpriu satisfatoriamente 

as medidas técnicas descritas no Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta Ambiental constante nos autos. Pelo exposto, conclui-se que os itens 

referentes às condicionantes do TAC n°1227048/2016 foram cumpridos 

satisfatoriamente, recomendando o seu fechamento. 

8. Controle Processual  

8.1. 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 90412/1996/006/2017 ocorreu em concordância com as exigências 

constantes do Formulário de Orientação Básica, e 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. 

8.2. Análise procedimental – formalização, análise e competência decisória 

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

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Como um dos instrumentos para concretizar o comando constitucional, a Lei 

Federal n.º 6.938/1981 previu, em seu artigo 9º, IV, o licenciamento e revisão de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente, e estabeleceu, em seu artigo 10, 

obrigatoriedade do prévio licenciamento ambiental à construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental. 

Encontra-se o empreendimento em análise abarcado pela Lei Estadual n. º 

21.972/2016, que em seu artigo 16, condiciona a construção, a instalação, a 

ampliação e o funcionamento de atividades e empreendimentos utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental, ao prévio licenciamento ou autorização 

ambiental de funcionamento. 

Esse diploma normativo estadual, em seu artigo 18, previu o licenciamento 

ambiental trifásico, bem assim o concomitante, absorvendo expressamente as 

normas de regulamentos preexistentes. 
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O novel Decreto Estadual n. º 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, uma vez que o 

empreendimento se socorre do procedimento corretivo por operar sem a devida 

licença ambiental, razão pela qual foi lavrado autuação correspondente. Em 

decorrência da autuação, as atividades do empreendimento foram suspensas, tendo 

sido celebrado termo de ajustamento de conduta, o que ampara a atual operação 

das atividades pelo empreendimento até sua regularização ambiental.   

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.  

Em análise do que consta do FOB, e /ou das informações complementares 

solicitadas e prestadas, tal como constado no presente parecer único, verificou-se a 

completude instrutória, mediante apresentação dos documentos e estudos cabíveis, 

em conformidade com as normas ambientais vigentes. 

No que tange, a proteção de bens históricos e culturais, o empreendedor 

manifestou-se no sentido de inexistir bens acautelados. Assim, nos termos do Art. 27 

da Lei nº 21.972/2016 e do Art. 26 do Decreto 47.383/2018, encontra-se atendido 

quanto aos documentos necessários à instrução do processo. 

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

14.130/2001, regulamentada atualmente pelo Decreto Estadual n. º 44.746/2008, 

descabendo ao SISEMA a definição de seus limites ou a fiscalização quanto ao seu 

cumprimento. Ao SISEMA, à exceção da instrução do processo de LO para postos 

de combustíveis, a teor do disposto no artigo 7º da Resolução CONAMA n. º 

273/2000, caberá exercer as atividades de fiscalização dos empreendimentos de 

acordo com sua competência estabelecida na legislação em vigor.  

Ainda, no âmbito do licenciamento ambiental, o CONAMA, nos termos do 

artigo 5º, II, c, da Resolução n. º 273/2000, estabeleceu o Atestado de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros como elemento de instrução do processo administrativo para 

obtenção de LO apenas para as atividades de postos de combustíveis.  

Nesse sentido, conforme relatado, o empreendimento não possui estruturas 

destinadas às atividades descritas na Resolução CONAMA n. º 273/2000, qual seja 
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posto de abastecimento de combustível, correspondentes ao código F-06-01-7 da 

DN COPAM n. º 74/2004. Dessa forma, para esta atividade, não há guarida para a 

exigência de apresentação do AVCB como requisito para concessão da licença 

ambiental. 

Assim, considerando a suficiente instrução do processo no limite das normas 

emanadas no âmbito do SISNAMA, e que os documentos foram apresentados em 

conformidade com a Resolução SEMAD n.º 891/2009; e considerando a inexistência 

de impedimentos, dentre aqueles estabelecidos pela Resolução SEMAD n.º 

412/2005, recomenda-se encaminhamento para decisão no mérito do pedido, tão 

logo de efetive a integral quitação dos custos de análise. 

Nesse passo, conforme previsto no artigo 8º, XIV, da Lei Complementar n. º 

140/2011, inclui-se dentre as ações administrativas atribuídas ao Estado o 

licenciamento ambiental da atividade desenvolvida pelo empreendimento. 

Quanto a competência para deliberação, esta dever ser aferida pelo disposto 

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

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

como classe 5 (cinco). 

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

continuidade do processo na modalidade formalizada nos termos da DN 74/2004. 

Conforme prevê a regra de transição transcrita no Art. 38, III da DN 217/2016.  

Quanto a competência para deliberação, esta dever ser aferida pela alteração 

normativa ocasionada pela Lei 21.972/2016, fazendo-se necessário verificar o 

enquadramento da atividade no que tange ao seu porte e ao potencial poluidor. 

Classifica-se a presente atividade como classe 5 (cinco).  

Diante desse enquadramento, determina o Art. 14º,III, da Lei 21972/2016 que 

competirá SEMAD – Secretaria do Estado do Meio Ambiente, decidir por meio de 

suas Câmaras técnicas especializadas para atividades que engradem  nas alíneas 

do referido inciso III, como no presente caso em que o empreendimento é de grande 

porte e médio potencial poluidor.  

Assim, concluída a análise, deverá o processo ser submetido a julgamento 

pela Câmara de atividades Agrossivilpastoris (CAP).  
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8.3 Viabilidade jurídica do pedido 

 

8.3.1 Da Política Florestal (agenda verde) 

O empreendimento encontra-se instalado em imóvel rural localizado no 

município de Ponte Nova/MG, conforme se depreende do registro apresentado pelo 

cartório de registro de imóvel da Comarca de Ponte/MG. A propriedade encontra-se 

inscrita no Cadastro Ambiental Rural- CAR conforme depreende-se de recibo 

apresentado.  

Conforme constou dos autos, e observando as coordenadas geográficas de 

ponto de amarração do empreendimento e pelas informações prestadas, o 

empreendimento não está localizado em área de proteção.  

Lado outro, ainda com referência à política florestal vigente, e conforme 

consta dos estudos ambientais apresentados em informação complementar, bem 

assim dos dados coletados em vistoria, observa-se, a existência de intervenção em 

área de preservação permanente. 

A maior parte das intervenções foram caracterizadas, nos termos do Art. 16 

da Lei 20.922/2013. Nesse sentido, o empreendedor apresentou duas imagens de 

satélites datadas de 03/12/2007 e 08/07/2017, em que pode se verificar a existência 

de tais estruturas localizadas em APP em data anterior a 22 de julho de 2008, 

comprovando a conformidade da permanecia de tais estruturas com os dispositivos 

normativos vigentes.  

Porém, verifica-se a presença em APP de estrutura para atividade industrial, 

qual seja a Fabricação de ração destinada a alimentação dos suínos criados na 

propriedade. Diante da caracterização da atividade, sugere-se a remoção da 

estrutura, tal qual como descrita pela equipe técnica.  

Por fim, quanto à ocorrência de significativo impacto ambiental decorrente da 

atividade a ser desenvolvida pelo empreendimento, prevista no artigo 36 da Lei 

Federal n. º 9.985/2000, remete-se a abordagem realizada pela equipe técnica. 

8.3.2 Da Política de Recursos Hídricos (agenda azul) 

Os usos de recursos hídricos pelo empreendimento encontram-se 

regularizados conforme descrito no item 3.2. Dessa forma, a utilização de tais 

recursos pelo empreendimento encontra-se em conformidade com a política 

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

Retomando o objeto do presente Processo Administrativo, com requerimento 

de Licença de Operação Corretiva, para as atividades de para as atividades de as 

atividades de Suinocultura (Ciclo Completo) (G-02-04-6); Formulação de rações 

balanceadas e de alimentos preparados para animais (D-01-13-9); Cultivo de cana 

de açúcar sem queima (G-01-07-5); Serralheria (B-05-06-1); e Criação de ovinos, 

bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo) (G-02-10-0) “”, 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 5 passível, pois, do 

licenciamento ambiental clássico, porém de forma corretiva, conforme previsto no 

artigo 32 do Decreto Estadual n. º 47.383/2018.  

Assim, considerando a viabilidade técnica do empreendimento proposto, e a 

observância da legislação ambiental vigente, atestamos a viabilidade jurídica do 

pedido. No que se refere ao prazo de validade da licença, em observância ao 

disposto no art.32, § 2º do Decreto 47.383/2018, a licença deverá ter seu prazo 

fixado em 10 (dez) anos, uma vez que não se vislumbra penalidade que tenha se 

tornado definitiva nos cinco anos anteriores à data da concessão da licença. 

9. Conclusão 

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

Licença de Operação Corretiva - LOC, para o empreendimento Francisco Ângelo 

Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da Conceição para as atividades de 

Suinocultura (Ciclo Completo) (G-02-04-6); Formulação de rações balanceadas e de 

alimentos preparados para animais (D-01-13-9); Cultivo de cana de açúcar sem 

queima (G-01-07-5); Serralheria (B-05-06-1); e Criação de ovinos, bovinos de corte e 

búfalos de corte (extensivo) (G-02-10-0), no município de Ponte Nova, MG, pelo 

prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas 

propostos. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou 

quaisquer condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer 

alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram 

Zona da Mata, tornam o empreendimento em questão passível de autuação. 

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 que a elaboração, instalação 

e operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes são de inteira 

responsabilidade da (s) empresa (s) responsável (is) e/ou seu (s) responsável (is) 
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técnico (s), com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente 

identificados nos projetos apresentados, cabendo à Supram-ZM apenas a análise 

dos resultados, averiguando a salvaguarda ambiental.  

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

obtenção, pelo requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a 

observação acima conste do certificado de licenciamento a ser emitido. 

10. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para a Licença de Operação Corretiva (LOC) da empresa 

Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da Conceição. 

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

da empresa Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da 

Conceição. 

Anexo III. Relatório Fotográfico da Licença de Operação Corretiva (LOC) da 

empresa Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da 

Conceição. 
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ANEXO I 

Condicionantes para a Licença de Operação Corretiva (LOC) da empresa Francisco 

Ângelo Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da Conceição. 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 

definido no Anexo II, demonstrando o atendimento aos 

parâmetros estabelecidos nas normas vigentes.  

Durante a vigência da 

Licença 

02 

Comprovar mediante relatório de controle de resíduos 

sólidos a destinação adequada dos mesmos, apresentando 

cópias do certificado de regularização ambiental dos 

empreendimentos recebedores. 

Anualmente 

03 
Destinar a empresa especializada o lixo denominado como 

“Resíduos de Saúde” e protocolar junto a Supram – ZM 

notas e/ou certificado de destinação final de tais resíduos. 

Anualmente 

04 

Apresentar cronograma de execução de limpeza das lagoas 

de tratamento de efluentes e descrever a forma de 

disposição final dos resíduos provenientes dessa operação, 

demonstrando através de relatórios anuais a sua execução.  

180 dias após a 

obtenção da licença 

05 

Apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - 

PTRF, para as áreas de Reserva Legal desprovidas de 

vegetação nativa, delimitadas no CAR n° MG-3152105-

0B20.9B19.4771.4FCE.9653.DF7F.2128.A3A8, 

devidamente elaborado por técnico habilitado com 

apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica). 

Obs: O cronograma de execução do PTRF deve estar em 

conformidade com o § 3º, Art. 86 do Decreto n° 

47.749/2019. 

180 dias após a 

obtenção da licença 

06 

Demonstrar através de relatórios, a execução do Projeto 

Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF em áreas de 

Reserva Legal desprovida de vegetação nativa, em 

conformidade com o cronograma do mesmo. 

Anualmente 

07 

Apresentar e executar cronograma para desativação da 

atividade e remoção das estruturas da Fábrica de Ração 

localizadas em Área de Preservação Permanente.  

 

Observações:  O referido cronograma deverá ser executado 

em no máximo dois anos dias e deverá contemplar, no 

365 dias após a 

obtenção da licença 
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mínimo, as seguintes medidas: 

*Remoção das estruturas; 

*Destinação ambientalmente correta, com a devida 

comprovação, dos resíduos gerados; 

*Deverá ser acompanhado de ART. 

08 
Apresentar PTRF, com cronograma de execução, para 

recomposição da área em que ocorreu a intervenção 

irregular em área de vegetação nativa. 

180 dias após a 

obtenção da licença 

09 
Executar PTRF, após o cumprimento das medidas 

estabelecidas na condicionante nº 7.  

Obs: comprovar a execução por meio de relatório anual.   

Durante a vigência da 

Licença 

10 

Apresentar estudo hidrológico com a cota máxima de cheia 

dos últimos 50 anos, devendo constar também a cota 

mínima das estruturas e/ou edificações que se encontram 

em APP. Deverá ser apresentada a ART e Certificado de 

Regularidade CTF /AINDA do responsável pelo estudo. 

365 dias após a 

obtenção da licença 

11 

Realizar o cadastro de todos as barragens existentes na 
propriedade, através do preenchimento e envio do 
Formulário Técnico para Cadastro de Barragem no Sistema 
de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos do Estado 
de Minas Gerais - SISCAD, em observação ao Art. 1° da 
Portaria IGAM nº 03, de 26 de fevereiro de 2019.  

Em conformidade com 

os prazos dispostos no 

Anexo I da Portaria 

IGAM nº 03, de 26 de 

fevereiro de 2019 

12 

Realizar a adequação da área total do Imóvel Rural em que 
se encontra o empreendimento (matrícula 1.424) com o 
recibo nacional de cadastro do imóvel no CAR (MG-
3152105-0B20.9B19.4771.4FCE.9653.DF7F.2128. A3A8), 
sendo devidamente comprovado mediante protocolo junto à 
SUPRAM ZM. 

365 dias 

dias após a obtenção 

da licença 

13 

Apresentar relatório consolidado de atendimento das 

condicionantes apostas neste parecer único, relatando as 

ações empreendidas no cumprimento de cada 

condicionante, acompanhadas, quando possível, de 

documentação fotográfica em um único documento. 

Anual, no mês de 

fevereiro, a partir de 

2020. 

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

Imprensa Oficial do Estado. 
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ANEXO II 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) empresa 

Francisco Ângelo Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da Conceição. 

1. Efluentes Líquidos 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Entrada e saída das ETEs. 

pH, DBO, DQO, OD, sólidos 

sedimentáveis, sólidos 

suspensos, sólidos dissolvidos, 

nitrogênio total, nitrogênio 

amoniacal, fósforo total, 

potássio, zinco, óleos e graxas, 

Cobre 

Semestral 

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

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

pico. Para os demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples. 

Local de amostragem: Entrada da ETE (efluente bruto) do Modulo I e Modulo II: Entrada do 

sistema de tratamentos de efluentes, antes dos biodigestores. Saída da ETE (efluente 

tratado) do Modulo I e Modulo II: na lagoa de armazenamento de efluentes totais da 

atividade de suinocultura de onde é retirado para a fertirrigação.  

Relatórios: Enviar à SUPRAM-ZM, anualmente, juntamente com o relatório consolidado 

do item 10 das condicionantes deste Parecer Único, os resultados das análises 

efetuadas. O relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, 

registro profissional e a assinatura do responsável técnico pela amostragem, além da 

produção industrial e do número de empregados no período. Para as amostragens feitas no 

corpo receptor (curso d’água), apresentar justificativa da distância adotada para coleta de 

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

laudo de análise do laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos 

termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser 

acompanhada de projeto de adequação do sistema de controle em acompanhamento. 

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

ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de 

mitigação adotadas. 

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

Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
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2. Solo 

Local de amostragem Parâmetros Frequência de Análise 

Áreas fertirrigadas nas profundidades 

(cm): 0-20 e 20-40 

K, Mg, Cu, Zn, P, N, 

CTC, matéria 

orgânica, saturação 

de bases 

Semestral (sendo uma 

campanha no período seco 

e outra no período 

chuvoso) 

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram-ZM, os resultados das análises efetuadas no 

solo. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM n. º 

216/2017 e deve conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável 

técnico pelas análises. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o 

ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 

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

Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o 

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

mitigadora adotada. 

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – 

EPA.  

3. Resíduos sólidos e rejeitos 

3.1. Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

Apresentar, semestralmente, a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR, emitida 

via Sistema MTR-MG, referente às operações realizadas com resíduos sólidos e rejeitos 

gerados pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme determinações e prazos 

previstos na Deliberação Normativa Copam 232/2019. 

Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberação Normativa Copam nº 232/2019.  

3.2. Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados 

conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG. 

Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.  
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RESÍDUO 
TRANSPORTADOR DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO TOTAL DO 

SEMESTRE 

(tonelada/semestre 

OB

S. 

Denomina

ção e 

código da 

lista IN 

IBAMA 

13/2012 

Orige

m 

Clas

se 

Taxa 

de 

geraçã

o 

(kg/mê

s) 

Razão 

social 

Endere

ço 

comple

to 

Tecnolo

gia (*) 

Destinador / 

Empresa 

responsável 

Quantida

de 

Destinad

a 

Quantida

de 

Gerada 

Quantida

de 

Armazen

ada 

Raz

ão 

soci

al 

Endere

ço 

comple

to 

   

             

(*)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 

  

3.3. 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 

Relatório Fotográfico da Licença de Operação Corretiva (LOC) empresa Francisco 

Ângelo Piscitelli Lanna e outro – Granja Nossa Senhora da Conceição. 

 
ANEXO V.1- Fábrica de Ração 

 
ANEXO V.2 -  Serralheria 

 
ANEXO V.3- Ponto de abastecimento de veículos 

 

ANEXO V.4- Depósito de resíduos 

 
ANEXO V.5- Câmaras de compostagem 

 
ANEXO V.6- Lagoa de tratamento de efluente 
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ANEXO V.7- Áreas de pastagens 

 

ANEXO V.8 - Curral 

 

ANEXO V.9- Curso d’água 

 

ANEXO V.10 – Barramento de curso d’água 

 


