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PARECER ÚNICO SEI Nº 104/2021 - PA SEI no 1370.01.0042127/2021-69

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM SLA: SITUAÇÃO:

Licenciamento Ambiental 3614/2020 Sugestão pelo Deferimento

FASE DO LICENCIAMENTO: LOC Ampliação VALIDADE DA LICENÇA: 15/04/2029

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: PA COPAM: Portaria IGAM: SITUAÇÃO:

Outorga 026450/2020 1901545/2021 Deferida

EMPREENDEDOR: Industrializadora Itaguara EIRELI. CNPJ: 11.262.497/0001-32

EMPREENDIMENTO: Industrializadora Itaguara EIRELI. CNPJ: 11.262.497/0001-32

MUNICÍPIO: Itaguara ZONA: Urbana

COORDENADAS GEOGRÁFICA (DATUM): LAT/Y 20º 18’ 14,3” S LONG/X 44º 27’ 7,83” O

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

INTEGRAL ZONA DE AMORTECIMENTO USO SUSTENTÁVEL X NÃO

NOME:

BACIA FEDERAL: Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Pará

UPGRH: SF2 - Bacia do Rio Pará SUB-BACIA: Ribeirão Conquista

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

B-10-02-2
Fabricação de móveis de madeira, vime e junco ou com predominância destes materiais,
com pintura e/ou verniz.

4

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO:

Thiago Luis Resende Amorim - Químico/Técnico Químico CRQ/MG: 2102304

Auto de Fiscalização: 57/2021 DATA: 13/08/2021

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA

Rafael Fernando Novaes Ferreira – Analista Ambiental (Gestor) 1.148.533-1

Ozanan de Almeida Dias – Gestor Ambiental 1.216.833-2

Gilmar Figueiredo Guedes Júnior - Gestor Ambiental 1.366.234-1

Samuel Franklin Fernandes Maurício - Gestor Ambiental 1.364.828-2

Sandoval Rezende Santos - Analista Ambiental de Formação Jurídica 1.189.562-0

De acordo: Gislando Vinicius Rocha de Souza – Diretor Regional de

Regularização Ambiental
1.182.856-3

De acordo: Yuri Rafael de Oliveira Trovão – Diretor de Controle
Processual

0.449.172-6
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1. Resumo.

O empreendimento Industrializadora Itaguar EIRELI. atua no setor de fabricação de
móveis de madeira, exercendo suas atividades na zona urbana do município
Itaguara - MG desde 22/10/2009.

O empreendedor possui Licença Ambiental Simplificada, modalidade LAS,
modalidade LAS/Cadastro (Certificado LAS - Cadastro nº 56334262/2019), processo
no Sistema Eletrônico de Informação - PA SEI no 1370.01.0004480/2019-81, obtida
em 15/04/2019, com validade de 10 anos.

Em 12/08/2020 foi formalizado junto a SUPRAM-ASF solicitação de licença de
ampliação do empreendimento sem o aumento da Área Diretamente Afetada – ADA,
conforme Processo Administrativo – PA nº 3614/2020 (Sistema de Licenciamento
Ambiental - SLA, na modalidade de Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC
(1) na fase de Licença de Operação Corretiva - LOC, nos termos e critérios da
Deliberação Normativa do Conselho de Política Ambiental – DN COPAM nº
217/2017, visto que a ampliação ocorreu em janeiro de 2020.

O empreendimento exerce as atividades de “Fabricação de móveis de madeira, vime
e junco ou com predominância destes materiais, com pintura e/ou verniz”, sob o
código B-10-02-2 (cujo consumo/ano de madeira e/ou painéis licenciado é de 3.000
m3/ano), já licenciada.

A ampliação, objeto deste Parecer Único - PU, consiste no aumento da capacidade
instalada (consumo ano de madeira e/ou painéis) para 11.000 m3/ano, ou seja,
consiste no somatório da capacidade da atividade já licenciada (3.000 m3/ano) com
a ampliação solicitada (8.000 m3/ano), sendo a mesma classificada como classe 4,
segundo a DN COPAM no 217/2017.

Em 13/08/2021 houve vistoria técnica ao empreendimento (Auto de Fiscalização no

57/2021) a fim de subsidiar a análise da solicitação de ampliação da atividade, na
qual foi constatada a sua conformidade ambiental com as medidas de controle
instaladas e equipamentos em estado adequado de conservação.

A água utilizada pelo empreendimento destina-se a lavagem de pisos e/ou
equipamentos e ao consumo humano (sanitários, refeitório, etc.), a qual provém de
um poço tubular já outorgado.

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são objeto de adequado
tratamento, sendo os efluentes de origem doméstica direcionados para o sistema
composto por tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro.

O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos apresentam-
se ajustados às exigências normativas.
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Desta forma, a SUPRAM Norte de Minas sugere o deferimento da solicitação da
licença de ampliação, na modalidade LAC 1, na fase de LOC, do empreendimento
Industrializadora Itaguara EIRELI nos termos e critérios do PA (SLA) nº 3614/2020.

2. Introdução.

O empreendimento Industrializadora Itaguara EIRELI. apresenta como atividade a
ser licenciada, nos termos da DN COPAM no 217/2017, a “Fabricação de móveis de
madeira, vime e junco ou com predominância destes materiais, com pintura e/ou
verniz”, sob o código B-10-02-2.

O processo de ampliação em questão é definido como o parâmetro de consumo/ano
de madeira e/ou painéis. Em se considerando o porte e o potencial
poluidor/degradador, conforme estabelecido na DN COPAM 217/2017, temos que a
atividade possui porte grande e potencial poluidor médio (classe 4).

Quadro 1: Caracterização das atividades conforme DN COPAM n° 217/2017

Código Parâmetro (unidade) Quantidade
Potencial

poluidor/degradador
Porte Classe

B-10-02-2

Consumo/ano de
madeira e/ou painéis

(m³)

11.000,0 Médio Grande 4

2.1. Contexto histórico.

O processo em questão trata-se do requerimento de Licenciamento Ambiental
Concomitante (LAC-1), referente a ampliação do empreendimento, o qual possui
certificado vigente (Certificado LAS - Cadastro nº 56334262/2019 - PA SEI no

1370.01.0004480/2019-81), cuja validade é 14/04/2029.

O processo foi instruído com a documentação exigida, sendo formalizado em
12/08/2020, sob a responsabilidade técnica de elaboração dos estudos ambientais
de Thiago Luis Resende Amorim - Químico, CRQ/MG 02102304.

Foi realizada fiscalização técnica na data de 13/08/2021, Auto de Fiscalização - AF
nº 57/2021, como forma de subsidiar a continuidade da análise do processo e avaliar
suas estruturas e sistemas de controle, não sendo verificadas irregularidades.

Em 13/09/2021 foram solicitadas ao empreendedor informações técnicas
complementares ao processo de licenciamento.
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Em 28/09/2021 foram apresentadas as informações técnicas complementares,
sendo as mesmas consideradas satisfatórias.

Em 08/09/2021 devido a ampliação do empreendimento sem a devida licença
ambiental, o mesmo foi autuado segundo o Decreto 47.383/2018, conforme Auto de
Infração (AI) n° 180.782/2021.

2.2. Caracterização do empreendimento.

O empreendimento localiza-se em zona urbana, situado a Rua Manoel Rodrigues de
Carvalho, 277 - Sarandi, do município de Itaguara, cujas coordenadas geográficas
de ponto central correspondem a 20º 18’ 14,3” S e 44º 27’ 7,83” O (SIRGAS 2000).

O empreendimento desenvolve suas atividades em uma área total do terreno
corresponde a 6,55 ha e área construída de 0,717991 ha.

De acordo com o Parecer Técnico SEMAD/SUPRAM ASFDRRA nº. 21/2020
(Justificativa quanto ao não aumento de ADA do empreendimento), o aumento da
capacidade produtiva do empreendimento do empreendimento não resultará no
aumento da ADA do mesmo.

Os produtos fabricados pelo empreendimento correspondem basicamente por
camas, cômodas, criados e guarda roupas, com consumo médio atual de madeira
e/ou painéis de 6.358 m3/ano (últimos 12 meses), visto que já ocorreu a ampliação
por parte do empreendedor.

A capacidade de consumo de madeira e/ou painéis da indústria, objeto deste
parecer corresponde a 11.000 m3/ano.

Para o desenvolvimento de suas atividades a Industrializadora Itaguara conta com
um quadro funcional de cerca de 96 colaboradores, visto que já ocorreu a ampliação
da atividade.

O regime de operação corresponde a um turno de trabalho de segunda a sexta das
7:00 às 17:00 h.

A água utilizada pelo empreendimento destina-se a lavagem de pisos e ao consumo
humano, a qual provém de um poço tubular, sendo que o mesmo encontra-se
outorgado e dentro do prazo de validade.

O fornecimento de energia elétrica provém de concessionária local (Companhia
Energética de Minas Gerais S.A - CEMIG), cujo consumo médio dos últimos 12
meses corresponde a 99.053,6 kWh.

Há na empresa 01 cabine de pintura PU com sistema de tratamento de emissões
atmosféricas a seco, bem como uma linha de pintura UV.
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O processo produtivo do empreendimento consiste em 10 etapas, conforme descrito
a seguir:

- Processo Produtivo

Etapa 01 - Corte

As chapas de MDF (Medium Density Fiberboard) e MDP (Medium Density
Particleboard) são seccionadas conforme o plano de corte do lote de produção.

Etapa 02 - Furação

As peças seguem para as furadeiras múltiplas, onde são processadas seguindo os
projetos técnicos de cada peça. São estes furos que permitem a montagem das
diversas peças que compõe o produto final.

Etapa 03 - Usinagem

Este processo consiste em arredondar e entalhar as peças. Para executar esta
etapa da produção, utiliza-se tanto máquinas convencionais de marcenaria como
tupias e serra-fitas, quanto equipamentos modernos desenvolvidos para produção
de larga escala, como centros de usinagens CNC, fresadoras copiadoras, fresadores
unilaterais entre outras.

Etapa 04 – Laminação

Neste momento, as peças começam a receber o acabamento na cor do móvel. As
peças com bordas retas recebem uma lâmina de papel ou PVC na cor do produto
final. Este processo é realizada por máquinas denominadas “coladeiras de borda”,
que fazem a fixação da fita com a peça através de cola Hot Melt em altas
temperaturas.

Etapa 05 – Lixação

As peças arredondadas e que possuem entalhes, não são passíveis de laminação,
devem ser lixadas para preparar o material para a pintura. Este processo consiste
em lixar, aplicar uma mão de fundo selador (fechar os poros do MDF) e lixar
novamente. A conclusão se dá com o empilhamento alternado que possibilita a
execução do processo seguinte.

Etapa 06 – Pintura PU

As peças que passam pelo processo de lixação também precisam receber cor nas
bordas e entalhes. Isto é feito por meio da pintura PU, pintura realizada em cabines
com a utilização de bombas de baixa pressão, tipo Airless e Airmix. Este tipo de
pintura exige um tempo de secagem, que varia entre seis a oito horas.
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Etapa 07 – Pintura UV

Uma vez que todas as peças já estão com acabamento nas bordas e entalhes,
sejam pintadas ou laminadas, é o momento de realizar a pintura de superfície. A
linha de pintura UV, na verdade, trata-se de um conjunto de 15 (quinze) máquinas
diferentes, ligadas em sequência e em sincronia. Entre o início e final da linha, a
peça recebe dois processos de lixação, aplicação de massa (vedação de poros),
primer, impressão (aplica o desenho de madeira no MDF/MDP) e duas mãos de
verniz, para proteção do produto. O nome UV vem do processo de secagem,
utilizado após cada processo de pintura. Lâmpadas ultravioletas promovem a cura
do material, dispensando o tempo de secagem que é demandado no processo
tradicional de pintura. Por isso, ao final da linha, os produtos já se encontram
disponíveis para embalagem.

Etapa 08 – Embalagem

Após a pintura de superfície, as peças são encaminhadas para os trilhos que ficam
na lateral de uma esteira automática de embalagem. Neste processo, cerca de 15
pessoas trabalham em linha para posicionar as peças ao longo da esteira com o
objetivo de formar os volumes de embalagem, que são envolvidos por caixas de
papelão. Além das peças em MDF/MDP, neste momento, são inseridos também os
kits de ferragens, manual de montagem, certificado de garantia e proteções. Assim
que a caixa é fechada, ela passa por uma máquina de selagem de plástico e estufa
que promove o encolhimento deste material, que serve de uma proteção extra no
transporte e movimentação dos volumes.

Etapa 09 – Empilhamento e etiquetagem

A última etapa do processo se dá com o empilhamento padronizado dos volumes.
Além disso, é colada uma etiqueta com código de barra que contém as principais
informações do volume, como nome de volume, número do lote de produção, data
de fabricação etc. O código de barras tem a função de controlar o estoque no
sistema de informação da empresa.

Etapa 10 – Controle de qualidade

O sistema de controle de qualidade é dividido em várias etapas. A primeira delas é a
verificação da matéria-prima no ato de recebimento. Nesta etapa, umidade, as
dimensões, quantidades, textura entre outros; são verificados para atestar que estão
nos padrões aprovados no momento da compra. A segunda etapa deste controle
ocorre após cada processo de fabricação. Todo operador deve fazer a conferência
visual e dos parâmetros definidos nos projetos técnicos. Não bastasse isto, em cada
lote, o inspetor de qualidade retira as peças por amostragem após o processo de
Furação e Usinagem para uma pré-montagem. Neste instante, torna-se possível
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constatar se houve algum erro de fabricação, impedindo que o produto siga no
processo com a falha. Além de evitar perdas de tempo, mão-de-obra e material, a
pré-montagem visa garantir a qualidade para o consumidor final. O inspetor de
qualidade também acompanha o processo de embalagem, a fim de constatar se as
peças que estão sendo embaladas se encaixam nos padrões de qualidade definidos
pela empresa. Por fim, última etapa de controle de qualidade é realizada com a
abertura de volumes, também por amostragem. No mínimo um volume de cada cor
do lote de produção deve ser aberto e passar por um check list de conferência. A
intenção é verificar se a composição dos volumes, o posicionamento dos produtos e
proteções e a qualidade das peças seguem os padrões e projetos de embalagem.
Sendo aprovado, o lote está apto a receber as etiquetas e está liberado para ser
enviado à Planta 3 (Centro de Distribuição).

Para a ampliação já realizada, segundo informado, não houve aumento na
quantidade de equipamentos na área de produção.

2.3. Critérios locacionais de enquadramento.

De acordo com a IS SISEMA n° 06/2019, item 3.2.3.1, as solicitação de licença para
ampliação de empreendimento, quando não resultar no aumento ADA já licenciada
mediante comprovação aprovada, não terão incidência dos critérios locacionais
como fatores necessários à obtenção do enquadramento final da modalidade do
licenciamento. Contudo, com relação aos critérios locacionais de enquadramento
estabelecidos na Tabela 4 do Anexo único da DN COPAM nº 217/2017, em consulta
ao IDE SISEMA e na análise da solicitação do empreendedor, não foi verificado a
incidência em critério locacional de enquadramento, conforme Quadro abaixo.

Quadro 2: Análise dos critérios Locacionais de enquadramento

Critérios Locacionais de enquadramento Peso Aplicável

Localização prevista em Unidade de Conservação – UC de proteção
integral, nas hipóteses previstas em Lei.

2 -

Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para
conservação, considerada de importância biológica “extrema” ou
“especial”, exceto árvores isoladas.

2 -

Localização prevista em áreas designadas como Sítios Ramsar. 2 -

Supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas. 1 -

Localização prevista em zona de amortecimento de UC de proteção 1 -
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integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona
de amortecimento estabelecida por plano de manejo; excluídas as
áreas urbanas.

Localização prevista em UC de uso sustentável, exceto Área de
Proteção Ambiental - APA.

1 -

Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas
urbanas.

1 -

Localização prevista em corredor ecológico formalmente instituído,
conforme previsão legal.

1 -

Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho
decurso d’água enquadrado em classe especial.

1 -

Captação de água superficial em área de conflito por uso de recursos
hídricos.

1 -

Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de
potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais
do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas –
CECAV / Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –
ICMBio.

1 -

O empreendimento tem sua localização na zona de transição Reserva da Biosfera
da Serra do Espinhaço, contudo, se trata de área urbana.

2.4. Fatores de restrição ou vedação

Com relação aos fatores de restrição ou vedação previstos na Tabela 5 do Anexo
Único da DN COPAM nº 217/2017, em consulta ao IDE SISEMA e na análise da
solicitação do empreendedor, não foi verificado a incidência de fatores de restrição
ou vedação, conforme Quadro abaixo.

Quadro 3: Análise dos fatores de restrição ou vedação

Fatores de restrição ou vedação e tipos de restrição ou vedação Aplicável

Área de Preservação Permanente – APP (Lei Estadual 20.922/2013). -

Área de restrição e controle de uso de águas subterrâneas (Aprovada DN
Conjunta COPAM/CERH MG, em reunião realizada no dia 14.09.2017).

-
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Área de Segurança Aeroportuária – ASA (Lei Federal nº 12.725/2012). -

Bioma Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006). -

Corpos d'água de classe especial (Resolução CONAMA nº 430/2011 e DN
Conjunta COPAM/CERH MG nº 01/2008).

-

Rio de preservação permanente (Lei Estadual nº 15.082/2004). -

Terras indígenas (Portaria Interministerial do Ministério do Meio Ambiente, da
Justiça, da Cultura e da Saúde nº 60/2015).

-

Terra quilombola (Portaria Interministerial do Ministério do Meio Ambiente, da
Justiça, da Cultura e da Saúde nº 60/2015).

-

UC de proteção integral (Lei Federal n.º 9.985/2000). -

O empreendimento tem sua localização prevista no Bioma Mata Atlântica (Lei nº
11.428/2006), sendo vedado o corte e/ou a supressão de vegetação nativa primária
ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, exceto árvores
isoladas nos ternos especificados, ressalvados os casos legalmente permitidos.
Contudo, o empreendedor não realizar intervenção em vegetação nativa.

3. Diagnóstico Ambiental.

A área ocupada pelo empreendimento encontra-se localizada na zona urbana do
município de Itaguara/MG.

Os impactos ambientais relativos ao empreendimento correspondem àqueles
relacionados a operação industrial, como a geração de efluentes líquidos domésticos
e industriais, a geração de resíduos sólidos, ruídos e emissões atmosféricas.
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Figura 01 – Localização do empreendimento Industrializadora Itaguara EIRELI. -
Fonte: IDESISEMA.

3.1. Unidades de conservação.

Não há unidade de conservação próxima a área de influência direta do
empreendimento.

3.2. Recursos hídricos.

A água utilizada pelo empreendimento destina-se a limpeza das instalações e
equipamentos, bem como para o consumo humano, a qual provém de um poço
tubular outorgado (Portaria no 1901545/2021), correspondendo a uma explotação
máxima outorgada de 300,24 m³/mês (30 dias).

O poço em questão possui horímetro e hidrômetro instalados, bem como laje
sanitária e mecanismo de medição do nível estático.
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Figura 02 - Localização do poço de captação outorgado. - Fonte: IDESISEMA.

3.3. Cavidades naturais.

O estudo espeleológico para o empreendimento Industrializadora Itaguara EIRELI foi
realizado pela empresa de consultoria Planear Consultoria em Meio Ambiente Ltda.,
de responsabilidade técnica de José César Salomé - Engenheiro
Metalurgista/Espeleólogo - CREA112549/D, com anotação de responsabilidade
técnica – ART n°MG20210599581.

Figura 03 - Mapa de Localização. Fonte: Avaliação Espeleológica.
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O estudo consistiu na realização de levantamentos bibliográficos, avaliação do
potencial espeleológico local e também a realização de um caminhamento
sistemático no empreendimento e em seu entorno imediato.

De acordo com o mapa de potencialidade de ocorrência de cavidades elaborado
pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV/ICMBio,
disponível para consulta na plataforma IDE-SISEMA e apresentado no estudo, a
área foi classificada como de baixo potencial espeleológico.

Figura 04: Mapa de Potencial de Ocorrência de Cavidades. Fonte: Avaliação
Espeleológica.

A geologia da área corresponde às rochas granito-gnáissicas com espesso perfil de
alteração, sotoposto aos depósitos elúvio-aluvionares associados. A área
caracteriza-se pela predominância de relevo plano a levemente ondulado, solos
espessos e ausência de afloramentos rochosos.
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Figura 05: Litologia da Área de Ocorrência de Cavidades. Fonte: Avaliação
Espeleológica.

Foi realizada uma trilha durante a prospecção de 1,98 km. Conforme o potencial
espeleológico apresentado nos estudos, o caminhamento foi suficiente para recobrir
grande parte da área da ADA e seu entorno de 250 metros.

Figura 06: Mapa de Densidade de Caminhamento. Fonte: Avaliação Espeleológica.

De acordo com o laudo técnico de avaliação espeleológico apresentado, não foram
encontradas cavidades, abrigos ou feições cárstica nessa área. O estudo
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apresentado atesta que não há ocorrências espeleológicas na ADA e entorno de 250
metros do empreendimento.

De acordo com o Auto de Fiscalização SEMAD/SUPRAM NORTE-DRRA nº.
57/2021, a equipe técnica da SUPRAM NM não observou áreas com feições
cársticas ou qualquer indícios para ocorrência de cavidades.

3.4. Reserva Legal e Área de Preservação Permanente

O empreendimento em pauta se localiza em zona urbana, onde, nos termos do
Código Florestal vigente, não é prevista constituição de Reserva Legal.

4. Compensações.

4.1. Compensação por intervenção em áreas de preservação permanentes –
Resolução Conama nº 369/2006;

Não se aplica.

4.2. Compensação por supressão de indivíduos arbóreos isolados –
Resolução Conama nº 114/2008 e legislações específicas.

Não se aplica.

4.3. Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC – Lei Federal
nº 9.985/2000;

Não se aplica.

4.4. Compensação por supressão de vegetação no bioma da Mata Atlântica
– Lei Federal 11.428/2006;

Não se aplica.

4.5. Compensação por supressão de vegetação nativa em empreendimento
minerário – Lei Estadual nº 20.922/2013.

Não se aplica.

4.6. Compensação Espeleológica – Decreto Federal nº 6.640/2008;

Não se aplica.

4.7. Compensação de espécies protegidas por lei e ameaçadas de extinção –
Portaria MMA nº 443/2014 e leis específicas;

Não se aplica.
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5. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras.

5.1. Efluentes líquidos

Os efluentes líquidos gerados no empreendimento correspondem àqueles
decorrentes dos efluentes líquidos domésticos (sanitários e refeitório) gerados pelos
funcionários alocados.

Podem ocorrer derramamentos acidentais de produtos químicos na área de
produção e/ou área de armazenamento dos mesmos.

Os efluentes líquidos industriais podem ocorrer durante a limpeza das linhas de
pinturas (solventes/borra de tinta/produtos químicos) sempre que a limpeza for
necessária.

Para o tratamento de efluentes líquidos domésticos gerados há um sistema
composto por gradeamento, tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. E haja
vista que esse sistema receberá todo o efluente doméstico originário da fábrica que
atualmente possui cerca de 96 colaboradores, está sendo proposto o monitoramento
físico químico afluente e efluente da estação de tratamento.

Como forma de evitar derramamento de produtos químicos sobre o piso na área de
produção, há sob as embalagens destes produtos líquidos da linha UV, bacias de
contenção contra vazamento.

Para o armazenamentos de produtos químicos líquidos há no empreendimento
depósito com cobertura, piso concretado, mureta de contenção e acesso restrito.

Os efluentes líquidos industriais gerados na linha UV (solventes/borra de
tinta/produtos químicos) deverão ser recolhidos e encaminhados para o tratamento
e/ou disposição ambientalmente adequada.

5.2. Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos a serem gerados no empreendimento correspondem àqueles de
origem industrial e doméstico, tais como: papel, papelão, madeira, embalagens
plásticas, serragem, retalhos de MDF, lodo do sistema de tratamento de efluentes
sanitários, óleo usado, estopas contaminadas com solventes, tintas e produtos
químicos, orgânicos do refeitório, resíduos domésticos em geral, etc.

Para o armazenamento temporário dos resíduos sólidos recicláveis gerados, o
empreendimento possui gaiolas de recolhimento dos resíduos por tipo (com placas
de identificação dos resíduos), as quais estão sobre piso concretado e sob cobertura.

Há ainda depósito temporário de resíduos perigosos com cobertura, piso concretado,
mureta de contenção e acesso restrito.
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Quadro 04 - Local de geração dos resíduos de origem industrial, quantidade,
classificação e destinação dos mesmos. Fonte: RCA/PCA

5.3. Emissões atmosféricas

As emissões atmosféricas são provenientes da cabine de pintura das peças, onde o
processo é realizado a seco, bem como dos equipamentos de produção (corte,
usinagem, lixação, etc.) que geram serragem/material particulado como emissões
atmosféricas.

Para o controle das emissões atmosféricas, o material particulado proveniente da
cabine de pintura é tratado em filtros de papelão sanfonado, onde realiza a
separação inercial da névoa da tinta, e em seguida, o ar passa por uma camada de
filtros em fibra de vidro. Após filtração, o ar é exaurido por um ventilador axial
instalado na parte superior da cabine e sai para a atmosfera.

Para evitar a emissão de materiais particulados/pó de serragem na área de
produção, cada equipamento gerador possui sistema de coletor individual que
encaminha os resíduos até silos de armazenamento.

Os materiais particulados recolhidos nos equipamentos de produção são
armazenados em dois silos para posterior destinação, sendo que há em um dos
silos, sistema de mitigação de emissões atmosféricas, composto por cortinas ao
redor do descarregamento, de forma a evitar a propagação desses particulados
quando do carregamento dos caminhões que irão transportar estes resíduos.

5.4. Ruídos e Vibrações

As emissões de ruídos provêm das máquinas e equipamentos utilizados no
desenvolvimento da atividade industrial.
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Os equipamentos geradores de ruídos encontram-se alocados dentro do galpão de
produção, não sendo verificado em vistoria ruídos que extrapolassem a área
industrial.

Caso seja verificado níveis de ruído acima do padrão normativo, deverá o
empreendedor promover medidas mitigadoras para redução desses níveis aos
aceitáveis.

6. Controle Processual

O presente processo aborda o pedido de Licença de Operação Corretiva do
empreendimento Industrializadora Itaguara Ltda., com a finalidade de regularizar a
ampliação ocorrida em sua unidade produtiva situada no município de Itaguara.

Assim dispõe o Decreto Estadual nº. 47.383/18:

Art. 35 – As ampliações de atividades ou de empreendimentos
licenciados que impliquem aumento ou incremento dos parâmetros de
porte ou, ainda, promovam a incorporação de novas atividades ao
empreendimento, deverão ser submetidas à regularização, observada a
incidência de critérios locacionais.

§ 4º – As ampliações de empreendimentos regularizados por meio de
LAS serão enquadradas levando-se em consideração o somatório do
porte da atividade já licenciada e da ampliação pretendida, emitindo-se
nova licença.

§ 5º – A emissão da nova licença de que trata o § 4º fica condicionada
ao cumprimento das condicionantes das licenças anteriormente
emitidas.

A nova licença deverá abarcar toda a produção do empreendimento, conforme
disposição contida no § 4º do artigo 35.

Tendo em vista o empreendimento ter se regularizado por meio de LAS-CADASTRO
anteriormente, não foram estabelecidas condicionantes a serem verificadas na
análise desta ampliação, conforme determina o § 4º retro transcrito.

A documentação exigida para a análise do processo foi apresentada pelo
empreendedor.
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O empreendedor deu publicidade ao pedido de ampliação da Licença de Operação,
conforme exigido pela DN 217/17:

Art. 30 – Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva
decisão serão publicados na Imprensa Oficial de Minas Gerais ou em
meio eletrônico de comunicação pelo órgão ambiental, bem como em
periódico regional ou local de grande circulação pelo empreendedor.

Art. 31 – O empreendedor deverá providenciar a publicação do
requerimento da licença ambiental a que se refere o art. 30 antes da
formalização do processo e, no prazo de 30 (trinta) dias após a
publicação da concessão da licença ambiental, devendo ser
apresentada cópia ou original do periódico regional ou local de grande
circulação junto ao órgão ambiental.

Os custos de análise do processo foram devidamente indenizados pelo
empreendedor, conforme determina a DN 217/17:

Art. 33 – Correrão às expensas do empreendedor as despesas relativas
a:

II – análise de processos de licenciamento ambiental;

Foi juntada certidão municipal atestando conformidade do local de
implantação e operação da atividade com a legislação municipal aplicável ao
uso e ocupação do solo, nos moldes da Decreto Estadual 47.383/18:

Art. 18 – O processo de licenciamento ambiental deverá ser
obrigatoriamente instruído com a certidão emitida pelos
municípios abrangidos pela Área Diretamente Afetada – ADA – do
empreendimento, cujo teor versará sobre a conformidade do local
de implantação e operação da atividade com a legislação
municipal aplicável ao uso e ocupação do solo.

Foi apresentado o Cadastro Técnico Federal e o CTF-APP e CTF-AIDA.

Os recursos hídricos utilizados no empreendimento são provenientes de um poço
tubular devidamente outorgado.
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No tocante às compensações ambientais, não se aplicam ao empreendimento as
existentes na legislação.

Entendemos que o presente processo contém os requisitos básicos exigidos para o
pleito, vez que foram apresentados os documentos e estudos necessários à sua
análise.

Face a inexistência de óbices legais que impeçam a concessão da licença e com
base na análise técnica, que concluiu pela viabilidade ambiental do empreendimento,
sugerimos a concessão da Licença de Operação Corretiva ao empreendimento
Industrializadora Itaguara, situada no município de Itaguara, observadas as
recomendações e condicionantes constantes neste parecer..

A Licença de Operação deverá ter validade até 14/04/2029, prazo de vencimento da
licença anteriormente concedida, nos moldes do disposto no §8º, do artigo 35, de
Decreto Estadual 47.383/18.

Tendo em vista o disposto na Lei nº 21.972/2016, que dispõe sobre o Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA e no Decreto nº
46.953/2016, que dispõe sobre a organização do Conselho Estadual de Política
Ambiental – COPAM, o presente empreendimento, por ser “Classe 4”, com porte
Grande e potencial poluidor/degradador Médio, deve ser encaminhado para
julgamento na Câmara de Atividades Industriais – CID. Dispõe o Decreto
46.953/16:

Art. 3º O COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes e
políticas e estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e
outras medidas de caráter operacional para a preservação e
conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, competindo-
lhe:

III – decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de
licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos:

b) de grande porte e médio potencial poluidor;

Art. 14. A CIM, a CID, a CAP, a CIF e a CIE têm as seguintes
competências:
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IV – decidir sobre processo de licenciamento ambiental, considerando a
natureza da atividade ou empreendimento de sua área de
competência:

b) de grande porte e médio potencial poluidor;

§ 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;

É o parecer, smj.

7. Conclusão

A equipe da SUPRAM NM sugere o deferimento desta Licença Ambiental na
modalidade de Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC (1) na fase de Licença
de Operação Corretiva (Ampliação), processo n° 3614/2020, para o empreendimento
Industrializadora Itaguara EIRELI., para a atividade de “Fabricação de móveis de
madeira, vime e junco ou com predominância destes materiais, com pintura e/ou
verniz.”, sob o código B-10-02-2, no município de Itaguara - MG, pelo prazo definido
no Certificado de LAS Cadastro (14/04/2029), 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 Norte de Minas, 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 do Norte de Minas, não exime o empreendedor de sua responsabilidade
técnica e jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto à eficiência das
medidas de mitigação adotadas.
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8. Anexos

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva - LOC do
empreendimento Industrializadora Itaguara EIRELI - PA no 3614/2020;

Anexo II. Programa de Automonitoramento Ambiental da Licença de Operação
Corretiva - LOC do empreendimento Industrializadora Itaguara EIRELI.; e

Anexo III. Relatório Fotográfico da Industrializadora Itaguara EIRELI..
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ANEXO I

Condicionantes para Licença de Operação Corretiva - LOC do empreendimento
Industrializadora Itaguara EIRELI - PA no 3614/2020.

Item Descrição da Condicionante LO 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

Deverá o empreendedor encaminhar o lodo do
sistema de tratamento de efluentes sanitários
(tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro) ao
tratamento e/ou disposição ambientalmente
adequada.

Durante a vigência
da licença.

03

Deverá o empreendedor adequar o depósito
temporário de resíduos perigosos (Classe I),
segundo as diretrizes da NBR 12.235/1.992,
sendo necessária a apresentação de ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica).
Ademais, apresentar relatório técnico descritivo e
fotográfico comprovando a execução do depósito.

Até 30 dias*

*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-NM, face ao
desempenho apresentado;

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição
original do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser
previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental.
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ANEXO II

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação - LOC do empreendimento

Industrializadora Itaguara EIRELI.

1. Resíduos Sólidos

1.1- Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema de Controle de
Manifesto de Transporte de Resíduos - 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 DN COPAM no 232/2019.

Prazo: Conforme os prazos dispostos na DN COPAM nº 232/2019.

1.2- 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 no 232/2019.

Resíduo Transportador Destinação final
Quantitativo total do

semestre
(Tonelada/Semestre)

Obs.
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Empresa

responsável
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(*)
1- Reutilização
2 - Reciclagem
3 - Aterro sanitário
4 - Aterro industrial
5- Incineração

6 - Co-processamento
7 - Aplicação no solo
8 - Armazenamento temporário (informar quantidade armazenada)
9- Outras (especificar)
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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
COPAM no 232/2019, deverá ser apresentado, semestralmente, em apenas uma
das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de documentos.

 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.

2. Ruídos

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise

PMR1, PMR2 e PMR3 dB Anual

Figura 1 - Pontos de monitoramento dos níveis de ruído

Laudos: Enviar anualmente à SUPRAM-NM os laudos e 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

PMR1

PMR2 PMR3
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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.

As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual nº
10.100/1990 e Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº
01/1990.

3. Efluentes Líquidos

Enviar anualmente a SUPRAM-NM, os resultados das análises efetuadas de acordo
com a tabela abaixo, acompanhada com um laudo técnico conclusivo a respeito da
eficiência do tratamento. O relatório deverá especificar o tipo de amostragem e
conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico
pela amostragem. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório
responsável pelas determinações.

Os relatórios deverão ser acompanhados de laudos técnicos com análises críticas
dos resultados amostrados, assim como da eficiência dos sistemas de mitigação
propostos pelo empreendedor, a fim de analisar o desempenho atingido pelo
empreendimento.

Local de amostragem Parâmetros Frequência

Entrada e saída do sistema de

tratamento de efluentes líquidos

sanitários.

DBO, DQO, pH, óleos e

graxas, sólidos em

suspensão, materiais

sedimentáveis e

substâncias tensoativas.

Semestral

Meses de coleta:

março e

setembro.

Obs.: Caso o empreendedor opte pelo retorno da atividade de lavagem de veículos,
deverá o mesmo realizar os monitoramentos da caixa separadora de água e óleo
que atende a este setor, analisando os parâmetros supracitados para CSAO, com a
mesma frequência especificada.

*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.

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa,
nos termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser
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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.

ANEXO III

Relatório Fotográfico do empreendimento Industrializadora Itaguara EIRELI.

Figura 01 - Vista do galpão de produção Figura 02 - Processo produtivo

Figura 03 - Linha de pintura UV Figura 04 - Linha de pintura UV
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Figura 05 - Linha de pintura UV Figura 06 - Cabine de pintura PU

Figura 07 - Área de embalagem Figura 08 - Expedição

Figura 09 - Depósito produtos químicos Figura 10 - Depósito produtos químicos
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Figura 11 - Depósito de resíduos Figura 12 - Silo de pó/serragem

Figura 13 - Depósito de recicláveis Figura 14 - Depósito de recicláveis

Figura 15 - Poço de captação


