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PARECER ÚNICO PROTOCOLO SIAM Nº 1000051/2015 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 12571/2011/001/2013 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação Corretiva - LOC 

 

PROCESSOS VINCULADOS NO SIAM:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Outorga 20745/2013 Cadastro Efetivado 

 

EMPREENDEDOR: Baliza Tratamento de Madeira LTDA. ME CNPJ: 06278792000147 

EMPREENDIMENTO: Baliza Tratamento de Madeira LTDA. ME CNPJ: 06278792000147 

MUNICÍPIO: Senhora do Porto ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA: LAT/Y  18º
 
51’ 16,3” LONG/X  43º

 
00’ 53,5” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO  X USO SUSTENTÁVEL    NÃO 

NOME: Área de Proteção Ambiental Zabelê 

BACIA FEDERAL:  Rio Doce BACIA ESTADUAL: Rio Santo Antônio 

UPGRH:  DO3 DO3 – Bacia do Rio Santo Antônio SUB-BACIA: Rio Guanhães 
 

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

G-03-07-7 Tratamento químico para preservação de madeira 3 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Paulo Henrique Gandra Lana CREA 112258/D 

CONDICIONANTES: Sim    

MEDIDAS MITIGADORAS: Sim    

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS:  Não   

AUTOMONITORAMENTO: Sim    

RELATÓRIO DE VISTORIA: 130/2014  DATA: 16/06/2014 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR: MATRÍCULA ASSINATURA 

Lariane Chaves Junker – Gestora Ambiental (Gestora)  1343164-8  

Renilson Paula Batista – Analista Ambiental 1251349-5  

Izabela Cristina Padilha – Gestora Ambiental de Formação Jurídica 1365689-7  

De acordo: Juliana Ferreira Maia – Diretora Regional de Apoio Técnico 1217394-4  

De acordo: Gesiane Lima e Silva – Diretora Regional de Controle 
Processual 

1354357-4 
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1. Histórico 

 

Com objetivo de promover a regularização ambiental, o empreendedor da BALIZA Tratamento 

de Madeiras Ltda. preencheu o Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento (FCEI) 

em 21/05/2013, por meio do qual foi gerado o Formulário de Orientação Básica Integrado (FOBI) nº 

0153276/2013A, em 27/05/2013, que instrui o processo de Licença de Operação Corretiva.  

Em 09/09/2013, após a entrega dos documentos, foi formalizado o Processo Administrativo nº 

12571/2011/001/2013 para a atividade de “Tratamento químico para preservação de madeira”, 

conforme Deliberação Normativa nº 74/2004. Os parâmetros informados pelo empreendedor 

enquadram o empreendimento em Classe 3. 

A equipe interdisciplinar recebeu o referido processo para análise em 16/05/2014 e realizou 

vistoria técnica no local do empreendimento, gerando o Relatório de Vistoria Nº S – 130/2014 no dia 

16/06/2014. 

Foram solicitadas informações complementares por meio do ofício OF. SUPRAM-LM Nº 

110/14 – protocolo nº 0637968/2014 - em 30/06/2014. No dia 06/11/14 o empreendedor solicitou  

prorrogação do prazo para apresentação das Informações Complementares (protocolo nº 

1127596/14), sendo o pedido deferido através do ofício OF. SUPRAM-LM Nº 316/14 – protocolo nº 

1193370/2014 - com prorrogação de 04 (quatro) meses. As Informações Complementares foram 

protocoladas dentro do prazo estabelecido.  

Houve a necessidade de solicitar novas informações complementares ao empreendedor, 

requeridas em 21/11/2014 (OF. SUPRAM-LM Nº 238/15), que foram atendidas de maneira 

satisfatória e dentro do prazo. 

A análise técnica discutida deste parecer foi baseada nos estudos ambientais apresentados 

pelo empreendedor e na vistoria técnica realizada pela equipe da Supram Leste Mineiro na área do 

empreendimento. Conforme Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs juntadas ao processo, 

devidamente quitadas, tais estudos encontram-se responsabilizados pelos seguintes profissionais: 

 

Tabela 1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

Número da ART 
Nome do 

Profissional 
Formação Estudo 

14201300000001296319 

(CREA) 

Cláudia Andréa 

do Nascimento 

Brum 

Eng° Civil. 

Elaboração do Relatório de 

Controle Ambiental (RCA) e 

Plano de Controle Ambiental 

(PCA). 

14201100000000267333 

(CREA-MG) 

Carlos Ulisses 

Mortimer Nunes 
Eng° Civil. 

Elaboração de projeto, 

edificações e PCA E RCA. 

 

2. Introdução 

 

O empreendimento está localizado na zona rural do município de Senhora do Porto, mais 

especificamente às margens da Rodovia BR/MGC-120, Km 315, no ponto de coordenadas: Latitude 

18º
 
51’ 16,3” S; Longitude 43º

 
00’ 53,5” W. A empresa possui uma área construída de 454,85m², 

inserida em uma área de 13.000m². 
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Trabalham no empreendimento 12 funcionários, sendo 07 na produção, 02 no setor 

administrativo, 02 operadores de máquinas e motorista e 01 vigia. A empresa funciona 08 horas por 

dia, durante 05 dias por semana (segunda a sexta), aos sábados a jornada de trabalho é de 04 

horas. 

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG e a demanda de água é fornecida por poço tubular 

(Processo de Cadastro de Uso Insignificante 20745/2013; Protocolo: 1769463/2013).  

Os produtos comercializados pela empresa são peças de eucalipto tratado tais quais: estacas 

para cercas, mourões para currais, caibros, linhas, postes, ripas/ripões. 

 

3. Caracterização do Empreendimento 

 

Toda a atividade da empresa é voltada para o trabalho com eucalipto, sendo este, a sua 

principal matéria-prima. A sua fonte são as áreas de reflorestamento de terceiros, visto que a 

empresa não trabalha com a produção de madeira.  

A madeira é adquirida descascada e preparada de acordo com a demanda da empresa. Após 

ser dimensionalmente ajustada, a madeira é disposta sobre vagonetas e introduzidas no interior da 

autoclave. Cabe ressaltar que todo corte ou furo na madeira deve ser feito antes do tratamento, pois, 

caso contrário, os furos/cortes acabam sendo porta de entrada para organismos xilófagos diminuindo 

quase em sua totalidade o efeito preservativo do tratamento. 

O tratamento de madeira no interior da autoclave é feito utilizando o produto químico CCA – 

Arseniato de Cobre Cromatado (MONTANA Osmose K33 C 60). A autoclave e o reservatório de CCA 

estão instalados no interior de uma bacia de contenção em local coberto. O CCA é um preservativo 

hidrosolúvel de ação fungicida e inseticida e é muito usado para o tratamento de madeiras em 

autoclave. 

O CCA é recebido em tambores metálicos de 185kg. Antes de utilizadas, os tambores ficam 

estocados em uma estrutura coberta com piso impermeabilizado com declive para minimizar os 

efeitos de qualquer vazamento. O declive direciona qualquer possível vazamento do produto para a 

bacia de contenção da autoclave. Todo o CCA é aproveitado. As eventuais perdas são bombeadas 

de volta ao reservatório para compor a solução preservativa e retornar ao processo. 

O tratamento com CCA obedece três operações básicas: estocagem de produto, diluição e 

tratamento da madeira na autoclave. 

A diluição é feita através da adição do CCA, aumentando a concentração, ou adicionando 

água para reduzir a concentração da solução de tratamento. Esse processo é feito já na bomba da 

autoclave. Após a diluição, a solução estará pronta para ser introduzida na autoclave. 

Ao sair da autoclave, a madeira ficará estocada no pátio da empresa em local com piso em 

concreto impermeabilizado até a sua completa secagem. Depois de seca, essa madeira é 

encaminhada para o pátio de estocagem até a sua expedição. 

O fluxograma do processo produtivo do tratamento químico de madeira da empresa obedece 

às etapas abaixo: 

1ª Etapa – Introduz a madeira, depois de seca, no cilindro de alta pressão (autoclave) através 

de vagonetas e fecha a porta. A pressão interna é igual a externa; 

2ª Etapa – Inicia-se o vácuo inicial, com a finalidade de extrair o ar da autoclave e das 

cavidades celulares da madeira, a 600 mmHg; 
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3ª Etapa – Mantendo o vácuo, inicia-se o enchimento da autoclave com a solução 

preservativa, com ajuda de uma bomba de transferência; 

4ª Etapa – Quando a autoclave está totalmente cheia com a madeira e solução preservativa, 

finaliza o vácuo inicial, dá-se à pressão positiva até a saturação de 10kgf/cm²; 

5ª Etapa – Finalizado a fase de pressão, a solução excedente é transferida para o tanque 

reservatório, esvaziando-se totalmente a autoclave; 

6ª Etapa – Inicia-se o vácuo final para a retirada do excesso de solução preservativa da 

superfície da madeira. A duração do ciclo de tratamento da madeira é de aproximadamente 4 horas. 

 

4. Caracterização Ambiental 

 

O empreendimento possui uma área arrendada, de 13.000m², dentro de uma propriedade 

rural com 7,7869ha. Essa propriedade é caracterizada pela atividade de pecuária extensiva. 

Portanto, a vegetação predominante é de gramíneas exóticas. O limite sul do empreendimento é a 

área de domínio do DNIT referente à BR-120.  

A área do empreendimento é cercada e o curso d`água mais próximo, o Córrego dos Pintos, 

passa a mais de 30 metros do empreendimento. Esse ribeirão deságua na margem direita do Rio 

Guanhães que é afluente da margem esquerda do Rio Santo Antônio. Este, por sua vez é afluente do 

Rio Doce. 

Conforme Figura 1, o empreendimento encontra-se dentro da poligonal da APA Zabelê, de 

acordo com a base de dados GEMOG de 2011. 

 

Figura 1: Localização do empreendimento em relação a APA Zabelê (GEMOG 2011)  
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Porém, de acordo com a Lei 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, estabelece que as Áreas de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural, não necessitam de zona de amortecimento e/ou corredores ecológicos.  

A Figura 2 apresenta destaque da carta do IBGE com a localização do Ribeirão dos Pintos.  

 

Figura 2: Localização do Ribeirão dos Pintos (IBGE). 

 

5.  Possíveis Impactos Ambientais e Respectivas Medidas Mitigadoras 

 

A Resolução CONAMA nº1 de 1986 define o Impacto Ambiental como: 

 

(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas, que, direta ou indiretamente, venham a afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

ambientais. 
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As medidas mitigadoras buscam minimizar e/ou controlar os impactos negativos identificados 

a partir dos processos e tarefas a serem realizados nas diferentes fases do empreendimento, 

visando a aumentar sua viabilidade e sua adequação frente às restrições legais.  

 

- Efluentes líquidos: Os efluentes líquidos industriais podem decorrer de vazamentos e respingos 

que podem surgir nas tubulações metálicas do equipamento, na abertura da porta da autoclave no 

final do tratamento e das peças de madeira tratada, quando descansando dentro da autoclave ou no 

pátio em uma área de secagem. No processo industrial ocorre geração de um resíduo de lama com 

CCA. 

A parte significativa de efluentes líquidos gerado no empreendimento corresponde aos 

efluentes sanitários provenientes dos banheiros e pias refeitório.  

 

Medida mitigadora: Todo o efluente eventualmente gerado é confinado no fosso de contenção 

(inclusive da área de secagem, que possui piso impermeabilizado e canaletas que direcionam o 

efluente para o fosso) onde o equipamento é instalado, de onde é bombeado para o tanque de 

estocagem, recirculando no processo. O empreendimento possui instalada uma fossa séptica e um 

filtro anaeróbico com sumidouro.  

 

- Resíduos sólidos: Os resíduos sólidos gerados no empreendimento são: os resíduos de escritório 

gerados no setor administrativo; resíduos da cozinha; pontas, cavacos e restos de madeira; tambores 

vazios de CCA e resíduo industrial. 

 
Medida(s) mitigadora(s): A consultoria propôs como medidas mitigadoras no PCA a destinação final 

adequada dos resíduos; coleta seletiva e área de estocagem adequada para os resíduos sólidos. Foi 

solicitado no OF. SUPRAM-LM Nº110/2014 um Programa de Coleta Seletiva que conforme 

acordado, será executado juntamente ao Programa de Educação Ambiental. Será condicionada a 

execução do “Programa de Coleta Seletiva” no tocante aos resíduos sólidos (condicionante 02 – 

Programa de Educação Ambiental), que deverá ser realizado de acordo com o Anexo III deste 

Parecer. O resíduo industrial composto por lama e CCA é recolhido pela empresa Pró Ambiental 

Tecnologia Ltda. 

 

6. Descrição dos Programas/Projetos 

 

- Programa de Educação Ambiental: O programa tem como público alvo os funcionários da 

empresa e colaboradores de empresas de serviços terceirizados ou que de alguma forma se 

relacionam com o trabalho do empreendimento.  

O programa será executado com exposição de materiais educativos em murais e em cartilhas 

dentro da empresa, apresentações de palestras, vídeos e dinâmicas sobre o tema meio ambiente. 

Dentro do programa de educação ambiental, está inserido o sistema de coleta seletiva dos resíduos 

da empresa. Tais resíduos serão separados em lixeiras apropriadas e identificadas, em seguida 

serão acondicionados e descartados conforme sua tipologia. A importância da separação dos 

resíduos será trabalhada junto aos funcionários nas dinâmicas e palestras do programa de educação 

ambiental.  
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Fica condicionado o empreendedor a apresentar comprovação anual da execução do 

programa (Condicionante nº 2). 

 

7. Da Intervenção em Recursos Hídricos 

 

A água utilizada, para o consumo humano, é proveniente da captação por meio de um poço 

manual, localizado próximo a área de domínio do DNIT. O uso do recurso hídrico é caracterizado 

como uso insignificante e encontra-se regularizado através do Certificado de Registro de Uso da 

Água – processo de Cadastro de nº. 20745/2013, Protocolo: 1769463/2013, para exploração de 

águas subterrâneas com validade até 09/09/2016. Á água é utilizada para fins de consumo 

agroindustrial e consumo humano.  

 

8. Da Reserva Florestal Legal 

 

Ressalta-se que se encontra averbada na matrícula do imóvel onde está localizado o 

empreendimento a seguinte reserva legal: AV-13-M-5.030 de 01 de dezembro de 2011, área de 0,41 

ha, não inferior a 20% dá área total da propriedade conforme determina a legislação.  

Cumpre mencionar também, que o empreendedor apresentou Recibo de Inscrição do Imóvel 

rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural), conforme o cadastro realizado em 31/07/2015, referente ao 

imóvel de código 29660, número de registro: MG-3166105-

6ª29A81DA64B4928BDF744DB2ECDB739. 

 

9. Controle Processual 

 

Trata-se de requerimento de Licença de Operação Corretiva, formulado por BALIZA 

TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA. para a atividade de Tratamento Químico para Preservação de 

Madeira, parâmetro de 9000 m3 por ano, de Empreendimento Classe 3 – Atividade G-03-07-7, 

segundo DN COPAM 74/2004 com implantação datada de 10/08/2011, conforme comprovantes 

juntados. O empreendimento está localizado na área rural da cidade de Senhora do Porto/MG.  

As informações prestadas no Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento 

(FCEI) são de responsabilidade da Senhora Bárbara Abelha Freitas, procuradora do empreendedor 

conforme instrumento procuratório constante dos autos.1.  

Através dos dados constantes no FCEI constata-se que o empreendimento está localizado na 

Rodovia BR/MG 120, km 315, área rural do município de Senhora do Porto, Minas Gerais, Bioma da 

Mata Atlântica. Outrossim, localiza-se no interior e/ou entorno de Unidade de Conservação (UC), a 

“Área de Proteção Ambiental Zabelê”. 

O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Municipal Zabelê, através do termo de 

fl. 154, declarou que o empreendimento está em conformidade com as leis e regulamentos 

administrativos do município de Senhora do Porto/MG, emitiu manifestação de localização e informou 

ainda que concedeu anuência para o funcionamento do empreendimento e que o empreendedor está 

adotando medidas compensatórias estabelecidas na Área de Proteção Ambiental Municipal Zabelê.  

                                                 
1
 FCEI retificado conforme solicitado no ofício de informações complementares SUPRAM-LM N°110/2014. 
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Encontra-se nos autos o Requerimento de Licença de Operação (fl. 13), assinado pelo 

sócio/administrador do empreendimento, o senhor Iran Robson Miranda, conforme comprova a cópia 

do contrato social de fls. 155/158. Consta ainda procuração nomeando e constituindo os funcionários 

da empresa Solução Ambiental para representar o outorgante junto a esta SUPRAM (fl. 12).Cópia 

autenticada dos documentos pessoais do outorgante e dos outorgados.  

Em consulta ao site da Receita Federal constatou-se que a situação cadastral do 

empreendimento encontra-se ativa. 

 

Consta também certidão de registro do imóvel onde se localiza o empreendimento: 

 Matrícula R-10-M-5.030, de 23 de março de 2011, com área de 87,06 ha, registrada no 

Cartório de Imóveis Catão, Comarca de Guanhães, Minas Gerais. Cumpre informar que 

somente a área de 7,786 ha é de propriedade do Senhor Jones José de Matos e que para o 

funcionamento do empreendimento foi locada uma área de 11,700 m², conforme contrato de 

locação dos autos, firmado entre o empreendedor e proprietário da área. Juntou cópia do 

documento pessoal de identificação do Senhor Jones José de Matos 

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Porto, através do Prefeito Municipal, o Senhor 

Geraldo Lúcio Albino (cópia de registro perante o TRE de MG e Termo de Posse presente nos 

autos), apresentou termo de anuência, declarando que o empreendimento está em conformidade 

com as leis e regulamentos do município; declarou ainda que o empreendedor estará adotando 

medidas compensatórias estabelecidas previamente na APA Zabelê (fl. 15). 

 

O empreendedor apresentou ainda: 

 

 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Série MG N°. 057711, Processo n°. 617/2014, 

Vitoria n°. 020/2015, com validade até 27/01/2020; 

 Certificado de Registro no Cadastro Técnico Federal n°. 1020634, em nome da responsável 

técnica Cláudia Andréa do Nascimento Brum; 

 Certificado de Registro no Cadastro Técnico Federal n°. 5568811, em nome da consultoria 

Solução Ambiental Ltda; 

 Certificado de Registro no Cadastro Técnico Federal n°. 5604995, em nome da empresa 

Baliza Tratamento de Madeira Ltda ME; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica n°. 14201300000001296319, em nome da 

profissional Cláudia Andréa do Nascimento Brum, responsável pela elaboração do Relatório 

de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental. 

Consta nos autos cópia digital e declaração devidamente assinada pela Senhora Bárbara 

Abelha Freitas declarando que o conteúdo digital apresentado confere com os documentos 

impressos. 

O pedido de Licença de Operação consta publicado pelo empreendedor na imprensa regional, 

Visão Regional, com circulação no dia 15 de agosto de 2013, e, também, pelo COPAM, na Imprensa 

Oficial de Minas Gerais (IOF/MG), Diário do Executivo, caderno 01, página 24, de 04 de junto de 

2014. 

Os custos referentes ao pagamento dos emolumentos constam devidamente quitados, 

conforme se verifica por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) apresentado. 
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Depreende-se da documentação juntada que o empreendimento é considerado microempresa, 

conforme afirmado no Formulário Integrado de Caracterização de Empreendimento (FCEI) 

comprovada através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais, estando, portanto, isento dos custos de análise, de acordo com o artigo 6º, da Deliberação 

Normativa COPAM nº 74, de 09 de setembro de 2004. 

Encontra-se nos autos Certidão n° 1051728/2015, juntada aos autos e expedida pela 

SUPRAM-LM em 28/10/2015, que inexiste em nome do empreendimento/empreendedor débito 

decorrente de aplicação de multas por infringência à legislação ambiental.  

Além do mais, em consulta ao Sistema CAP (Consulta de Autos de Infração), não foi 

localizado nenhum auto de infração em nome do empreendimento, como é possível observar através 

do print da tela juntado aos autos. 

Ante todo o exposto, o processo encontra-se devidamente formalizado e instruído com a 

documentação exigível, observadas as condicionantes elencadas ao final deste Parecer Único (PU). 

 

10. Do Termo de Ajustamento de Conduta 

 

Consta que em 09/09/2013 o empreendedor solicitou à Supram/LM a Licença de Operação 

Corretiva (LOC) para a atividade de Tratamento químico para preservação de madeira, código G-03-

07-7 da Deliberação Normativa COPAM 74/2004.  

Uma vez que estava operando sem a devida licença ambiental, posto que o empreendimento 

nunca havia sido licenciado, foi lavrado o Auto de Fiscalização n.º 062/2015 e o Auto de Infração n.º 

006630/2015 em 16/01/2015, suspendendo de imediato as atividades da empresa. Assim, como 

forma de dar continuidade a operação das atividades do empreendimento o empreendedor solicitou 

em 27/02/2014, (Doc. SIAM n.º 0217746/2014) a lavratura de um Termo de Ajustamento de Conduta 

com o órgão ambiental. 

Desta forma, para continuar operando, o empreendedor ficou obrigado ao cumprimento das 

cláusulas previstas no TAC, tais cláusulas foram devidamente cumpridas pelo empreendedor.  

 

11. Discussão 

 

Os impactos do processo de tratamento da madeira são mínimos devido ao fato do produto 

ser todo recirculado, inclusive aproveitando-se a água proveniente da drenagem pluvial para 

reposição no reservatório da solução de tratamento. 

O empreendedor deverá procurar o IEF de posse da LOC para obter o Certificado de Registro 

de Comerciante de Produtos e Subprodutos da Flora, conforme solicitado na condicionante n° 05 

deste parecer. 

 

12. Conclusão 

 

Por fim, a equipe interdisciplinar da Supram Leste Mineiro sugere o deferimento desta Licença 

Ambiental na fase de Operação Corretiva, para o empreendimento Baliza Tratamento de Madeira 

Ltda. ME para a atividade de “Tratamento químico para preservação de madeira”, no município de 

Senhora do Porto, MG. 
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As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas 

neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Unidade 

Regional Colegiada do Copam Leste Mineiro. 

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 Leste Mineiro, tornam o empreendimento 

em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Leste 

Mineiro, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais autorizados 

nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a 

eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) 

responsável(is) técnico(s). 

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. 

 

13. Parecer Conclusivo 

 

Favorável:      (    ) Não           ( X ) Sim 

 

14. Validade 

 

Validade da Licença Ambiental: 06 (seis) anos. 

 

15. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) da Baliza Tratamento de 

Madeira Ltda. ME.  

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

Tratamento de Madeira Ltda. ME. 

Anexo III. Programa de Coleta Seletiva da Licença de Operação Corretiva (LOC) da Baliza 

Tratamento de Madeira Ltda. ME. 

Anexo IV. Relatório Fotográfico da Baliza Tratamento de Madeira Ltda. ME. 
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Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) da Baliza Tratamento de 

Madeira Ltda. ME. 

 

Empreendedor: Baliza Tratamento de Madeira Ltda. ME 

Empreendimento: Baliza Tratamento de Madeira Ltda. ME 

CNPJ: 06.278.792/0001-47 

Município: Senhora do Porto - MG 

Atividade: Tratamento químico para preservação de madeira 

Código DN 74/04: G-03-07-7 

Responsabilidade pelos Estudos: Cláudia Andréa do Nascimento Brum 

Referência: Licença de Operação Corretiva  
Processo: 12571/2011/001/2013  

Validade: 06 (seis) anos 

 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 

Apresentar anualmente, relatório fotográfico da cortina 
arbórea, cuja implantação foi solicitada mediante 
condicionante do Termo de Ajustamento de Conduta firmado 
entre o empreendimento e a SUPRAM Leste.  

Durante a vigência da 
Licença de Operação 

Corretiva (LOC) 

02 

Executar o “Programa de Educação Ambiental” aprovado 
pela SUPRAM-LM, e apresentar anualmente comprovação 
da execução do mesmo através de relatório 
técnico/fotográfico. No tocante ao Programa de Coleta 
Seletiva, executar de acordo com o Anexo III deste Parecer. 

Durante a vigência da 
Licença de Operação 

Corretiva (LOC) 

03 
Executar o ‘’Programa de Automonitoramento’’ no tocante 
aos Efluentes sanitários; descrito no Anexo II deste Parecer 
Único. 

Durante a vigência da 
Licença de Operação 

Corretiva (LOC) 

04 
Apresentar Certificado de Registro de comerciante de 
produtos e subprodutos da flora.  

Antes de comercializar os 
produtos a partir da vigência 

da Licença de Operação 
Corretiva (LOC) 

05 
Apresentar a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros, tendo em vista que o vencimento ocorrerá 
durante a vigência desta licença.  

Até 15 (quinze) dias após o 
vencimento 

06 
Apresentar comprovação de novo pedido de Uso 
Insignificante de recursos hídricos. 

90 (noventa) dias antes do 
seu vencimento. 

07 
Instalar hidrômetro e horímetro para controle de vazão de 
água explorada no poço/captação em corpo d’agua do 
empreendimento. 

120 (centro e vinte) dias. 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da publicação da Licença de Operação 
Corretiva (LOC) na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 
 
* Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos 
anexos deste parecer poderão ser resolvidos junto à própria Supram, mediante análise técnica e 
jurídica, desde que não altere o seu mérito/conteúdo. 
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Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) da Baliza 

Tratamento de Madeira Ltda. ME. 

 

1. Efluentes Sanitários 

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Entrada da fossa séptica e 

Saída filtro anaeróbio 

DBO, DQO, temperatura, sólidos 

suspensos totais, pH, surfactantes 

aniônicos, coliformes totais, óleos e graxas. 

Quadrimestral  

 

Relatórios: Enviar anualmente a Supram-LM os resultados das análises efetuadas. O relatório 

deverá ser de laboratório(s) acreditado(s), para os ensaios e calibrações realizadas, nos termos da 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), ou homologado(s), para os ensaios e calibrações realizadas junto à Rede 

Metrológica de âmbito estadual integrante do Fórum de Redes Estaduais e que disponha de um 

sistema de reconhecimento da competência de laboratórios com base nos requisitos da Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, conforme exige a DN 167/2011, 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: As análises físico-químicas deverão ser realizadas por empresas 

independentes, de idoneidade comprovada. 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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Anexo III. Programa de Coleta Seletiva da Licença de Operação Corretiva (LOC) da Baliza 

Tratamento de Madeira Ltda. ME. 

 

1. Resíduos Sólidos e Oleosos 

 

Enviar anualmente a Supram-LM, os relatórios de controle e disposição dos resíduos sólidos 

gerados contendo, no mínimo os dados do modelo abaixo, bem como a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pelas informações. 

 

Resíduo Transportador Disposição final Obs. 

(**) 
Denominação Origem Classe 

NBR 

10.004 

(*) 

Taxa de 

geração 

kg/mês 

Razão 

social 

Endereço 

completo 

Forma 

(*) 

Empresa responsável 

Razão 

social 

Endereço 

completo 

 

 (*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 

(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 

1- Reutilização 

2 - Reciclagem 

3 - Aterro sanitário 

4 - Aterro industrial 

5 - Incineração 

6 - Co-processamento 

7 - Aplicação no solo 

8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

9 - Outras (especificar) 

 

Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa deverá 

comunicar previamente à Supram-LM, para verificação da necessidade de licenciamento específico. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 

empreendedor. Fica proibida a destinação dos resíduos Classe I, considerados como Resíduos 

Perigosos segundo a NBR 10.004/87, em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o 

empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente. 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de 

resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser 

mantidos disponíveis pelo empreendedor. 

 

IMPORTANTE 

 A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsável(eis) técnico(s), 

devidamente habilitado(s); 

 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 IV: Relatório Fotográfico da Baliza Tratamento de Madeira Ltda. ME. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01.  Madeiras a serem tratadas Foto 02.  Autoclave utilizada para aplicação da 

solução de tratamento 

Foto 03.  Madeira tratada após sair da 

autoclave 

Foto 04.  Pátio de secagem  
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Foto 07.  Poço Manual 

Foto 05.  Área de armazenamento do CCA  Foto 06.  Armazenamento de embalagens 

vazias de CCA  


