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1. Resumo

O empreendimento Frigorífico Franbom atua no setor de abate de animais de pequeno porte
(D-01-02-3), com industrialização da carne (D-01-04-1) e processamento de subprodutos de origem
animal (D-01-05-8), exercendo suas atividades no município de São Pedro dos Ferros/MG. Em
22/11/2019 foi formalizado na Supram Zona de Mata o processo administrativo de licenciamento
ambiental de nº 2299/2009/003/2019, na modalidade de Licença Ambiental de Operação Corretiva
(LOC).

Conforme os critérios estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017, o
empreendimento se enquadra na Classe 5. De maneira complementar, desenvolve também a
atividades tratamento de água para abastecimento (E-03-04-2) para abastecimento de sua planta
industrial.

De acordo com o histórico do empreendimento, o mesmo foi autuado em 23/07/2019 com
incurso no art. 112 do Decreto Estadual № 47.383/2018, Anexo I, código 107 e Anexo III, código 309,
bem como art. 83 do Decreto Estadual № 44.844/2008, Anexo I, códigos 110 e 111, art.86, anexo III,
código 305. Sendo lavrados os Autos de Infração № 141533/2019; № 141534/2019; № 141535/2019
e № 141536/2019.

Em 25/07/2019 assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (n°0451653/2019) junto à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), vigente até a
presente data, o qual ampara ambientalmente o funcionamento do empreendimento até o momento.

O empreendimento está inserido na propriedade rural Granja Santa Julieta, que possui uma
área total de 36,8147 hectares (Matricula 5135, Comarca de Rio Casca, anexa aos autos). Desse
total apenas uma área de 7,01 hectares é destinada às atividades do empreendimento (Frigorífico
Franbom CNPJ: 24.873.010/0003-61) em que se encontram instaladas suas estruturas.

Em 08/07/2020 foi solicitado o Relatório Técnico de Situação em substituição à vistoria
técnica, considerando o estabelecido no §2º do art. 2º da Resolução Conjunta Semad, IEF, IGAM e
FEAM nº 2.959, de 16 de abril de 2020, sendo que o mesmo se encontra protocolado no SEI nº
1370.01.0037453/2020-73 (19065210), tendo sido elaborado pelo Sr. Pedro Henrique Souza de
Miranda, ART nº 14202000000006222272.

A água utilizada no empreendimento é fornecida integralmente por cinco poços tubulares e
dois poços manuais, que, juntas, possuem vazão superior à demanda da propriedade. Sendo que
regularização se encontra a portaria de outorga nº 2002183/2019 e outros quatros foram requeridas
nos PA nº 69908/2019; 69909/2019; 69910/2019; e 69911/2019, cujo os Pareceres Técnicos sugerem
o seu deferimento. As duas captações subterrâneas estão regularizadas por meio das certidões de
uso insignificante: 74605/2018 e 74606/2018.

Os efluentes líquidos são objeto de adequado tratamento, sendo todos direcionados a uma
Estação de Tratamento de Efluentes Industriais que também recebe os efluentes sanitários, em que
todo o efluente tratado é destinado à fertirrigação de 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.

O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos apresentam-se
ajustados às exigências normativas.

Desta forma, a Supram Zona da Mata sugere o deferimento do pedido de licença de operação
corretiva do empreendimento Frigorífico Franbom.
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2. Introdução
2.1. Contexto Histórico

Conforme o Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE), tendo
como base a Deliberação Normativa n.º 217/2017 do COPAM, o Frigorífico Franbom
desenvolve na unidade industrial ora em análise, as atividades de Abate de animais
de pequeno porte (Aves, Coelhos, Rãs, etc.), código D-01-02-3; processamento de
subprodutos de origem animal para produção de sebo, óleo e farinha (D-01-05-8);
Estação de Tratamento de Água para Abastecimento (E-03-04-2); e D-01-04-1
Industrialização da carne, inclusive desossa, charqueada e preparação de conservas.

Trata-se de um empreendimento de médio porte do setor, em que a atividade
de abate de animais de pequeno porte constitui a de maior porte e potencial poluidor
do empreendimento, com o abate de 30.000 cabeças/dia, estando enquadrado na
Deliberação Normativa COPAM n°217/2017 como pertencente à Classe 5.

De acordo com o histórico do empreendimento, o mesmo foi autuado em
23/07/2019 com incurso no art. 112 do Decreto Estadual № 47.383/2018, Anexo I,
código 107 e Anexo III, código 309, bem como art. 83 do Decreto Estadual №
44.844/2008, Anexo I, códigos 110 e 111, art.86, anexo III, código 305. Sendo
lavrados os Autos de Infração № 141533/2019; № 141534/2019; № 141535/2019 e
№ 141536/2019.

Em 25/07/2019 assinou um Termo de Ajustamento de Conduta
(n°0451653/2019) 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 22/11/2019, no
cumprimento da legislação vigente, o empreendedor protocolou junto à Supram ZM
o processo administrativo nº 2299/2009/003/2019, onde está contido o “Relatório 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 emitido pela SUPRAM ZM.

Em 08/07/2020, com objetivo de subsidiar este parecer foram requeridas
informações complementares (Ofício SEMAD/SUPRAM MATA-DRRA nº. 50/2020,
protocolo nº 0278122/2020) consideradas relevantes para a concretização da
análise com a devida segurança e também para o bom atendimento à legislação
ambiental específica. Nesta ocasião também foi solicitado o Relatório Técnico de
Situação em substituição à vistoria técnica, considerando o estabelecido no §2º do
art. 2º da Resolução Conjunta Semad, IEF, IGAM e FEAM nº 2.959, de 16 de abril
de 2020 (Vide Anexo I).
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Assim, as considerações apresentadas em resumo neste Parecer Único
foram fundamentadas nos estudos ambientais apresentados (incluído o RCA/PAC),
nos protocolos realizados em cumprimento ao TAC nº n°0451653/2019 como
também no o Relatório Técnico de Situação e nas Informações Complementares,
constituindo os principais objetos do julgamento para a concessão da Licença
Ambiental solicitada pelo empreendedor.

2.2. Caracterização do Empreendimento

A unidade industrial do Frigorífico Fanbom Ltda está localizada na zona rural
do município de São Pedro dos Ferros/MG, nas coordenadas geográficas de
20°11’33" de latitude sul e 42°32'02" de longitude oeste, Datum SIRGAS 2000
(Figura 1).

Para acesso ao empreendimento, segue-se da cidade de São Pedro dos
Ferros pela rodovia MG-329 no sentido à cidade de Rio Casca por 3 km até o trevo
que dá acesso ao empreendimento, de onde dobra-se à direita e percorre-se mais
300 metros até a propriedade rural denominada Granja Santa Julieta em que se
localiza o empreendimento. Este dista cerca de 214 quilômetros da capital do estado,
Belo Horizonte.

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

O empreendimento está inserido na propriedade rural Granja Santa Julieta
que possui uma área total de 36,8147 hectares (Matricula 5135, Comarca de Rio
Casca, anexa aos autos). Desse total, apenas 7,01 hectares são destinados às
atividades do empreendimento (Frigorífico Franbom CNPJ: 24.873.010/0003-61)
conforme memorial descritivo, em que consta nos autos a Declaração de Anuência
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dos proprietários (Pessoas Físicas) do imóvel rural Granja Santa Julieta ao
Frigorífico Franbom Ltda para que exerça suas atividades em parte desse imóvel
rural. A área utilizada pela empresa Frigorífico Franbom Ltda se encontra
inteiramente cercada, ora murada, totalmente e visivelmente desmembrada do
restante da propriedade rural em que está inserida.

Trata-se uma unidade industrial que tem como principais atividades o abate
de animais de pequeno porte (aves) e a industrialização da carne, identificadas na
Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017 sob os códigos D-01-02-3 (30.000
cabeças/dia), D-01-05-8 (9 t/dia) e D-01-04-1 (1.500 t/dia) respectivamente.
Conforme RCA, o objetivo da empresa é alcançar a capacidade de abate em 30.000
animais por dia. Da mesma forma, vislumbra-se alcançar a capacidade de
industrialização da carne em um total de 75 toneladas por dia.

A unidade fabril possui uma área construída equivalente a 8.634,50 m². Para
o desenvolvimento das atividades produtivas, o empreendimento conta com um
número de 356 funcionários fixos, que trabalham em um único turno diário, cinco
dias por semana, sem sazonalidade.

2.2.1 Processo Produtivo

O processo produtivo no Frigorífico Franbom consiste inicialmente na
recepção das aves que chegam em caixas plásticas (gaiolas), sobre veículo
transportador, em que após o desembarque são encaminhadas a insensibilização
pelo processo de eletronarcose.

Em seguida, são direcionadas ao setor de sangria que ocorre por meio de
disco automático de sangria, sendo todo o sangue recolhido e encaminhado à
graxaria.

Na sequência as aves são escaldadas e depenadas em tanques de água
quente e direcionadas às depenadeiras para a remoção das pernas utilizando discos
rotativos de borracha. Posteriormente, segue a escaldagem dos pés, seguindo para
o depilador e toalete final dos pés.

As carcaças são limpas em água clorada e direcionadas à esviceração onde,
entre outros, são retirados: pés, cabeça, pescoço, fígado, moela e coração. Após
esse processo, as carcaças são novamente lavadas seguindo para o pré
resfriamento, embalagem e congelamento.

Os pés selecionados vão para a moega de sucção de pés e seguem para o
chiller de pés, pescoço e cabeça na sala de miúdos, em que após passarem pelo
pré-resfriamento, são embalados.
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Após esses procedimentos as carcaças e as peças oriundas da esviceração
são classificadas, selecionadas e direcionadas para diferente setores para a geração
de produtos específicos, que podem ser resfriados ou congelados, conforme
apresentado na tabela 1.

Tabela 1 – Relação de produtos e respectivas quantidades produzidas no
empreendimento

Tipo de Produto Unidade Quantidade
Frango Inteiro Resfriado Kg/dia 19.520
Frango Inteiro Congelado Kg/dia 15.460
Cortes Resfriados Kg/dia 12.880
Cortes Congelados Kg/dia 11.150
Linguiça Resfriada Kg/dia 485
Linguiça Congelada Kg/dia 50
Miúdos Resfriados de Frango Kg/dia 1.680
Carne Mecanicamente Separada de Frango Kg/dia 500
Cortes de Frango Temperados Congelados Kg/dia 105
Cortes de Frango Temperados Empanados Congelados Kg/dia 55
Farinha de Penas e Sangue de Aves Kg/dia 2.260
Farinha de Vísceras de Aves Kg/dia 2.260
Óleo de Vísceras de Aves Kg/dia 1.800

Nas distintas fases do processo ocorrem inspeções sanitárias em que
qualquer indício de anomalias, doenças ou animais que morreram durante o
transporte são separadas e encaminhadas diretamente à graxaria.

Durante todo o processo, incluído as etapas de insensibilização, escaldagem,
depenagem, esviceração, pré-resfriamento, lavagem dos produtos, equipamentos e
piso é utilizada água proveniente das captações exclusivas do empreendimento,
tratada em uma Estação de Tratamento de Água (ETA) também exclusiva, atividade
código E-03-04-2, DN Copam nº 217/2017, conforme folha de rosto do presente
Parecer Único.

2.2.2 Graxaria

O empreendimento possui uma Graxaria própria para processamento dos
subprodutos para produção de sebo, óleos e farinha, com capacidade de
processamento de 9 t/dia de matéria prima, atividade código D-01-05-8, DN Copam
nº 217/2017, enquadrada na classe 2 da referida norma (pequeno porte e médio
potencial poluidor/degradador).

Os insumos fabricados na graxaria são comercializados para fábrica de ração.

A graxaria possui como objetivo processar os subprodutos animais, sem fins
de alimentação humana direta, produtos não aproveitáveis no processo produtivo de
industrialização de carnes. Trata-se de uma solução para que os subprodutos não
se percam como resíduos. O rápido processamento dos subprodutos na graxaria do
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próprio empreendimento também contribui para que se evite a deterioração e
geração de odores.

2.2.3 Energia elétrica

A energia utilizada no empreendimento é proveniente da concessionária local,
existindo quatro geradores de energia de reserva (500 kVA, dois de 450 kVA e um
de 150 kVA), movidos a diesel, com tanque de combustível e bacia de contenção
interna, acopladas ao próprio dispositivo. Os geradores são ligados apenas em
regime de stand-by, de modo que quando, por algum motivo, falte energia fornecida
pela concessionaria local, os geradores entram em operação para garantir a
alimentação da planta industrial.

2.2.4 Energia Térmica

Para o aquecimento da água utilizada na fabricação de produtos, o
empreendimento conta com duas caldeira de fluido térmico, estando uma em
operação contínua, que utiliza lenha como combustível, possuindo uma capacidade
para 8000 kg/hora de vapor. Uma segunda caldeira permanece em stand by,
utilizada apenas em momentos específicos em que a caldeira a lenha não possa
operar ou não consiga suprir toda a demanda do empreendimento. Essa segunda
caldeira utiliza óleo BPF como combustível e tem capacidade para 5000 Kg/hora de
vapor.

2.2.5 Sistema de refrigeração

Para o resfriamento de água é utilizado Chiller com carga de Amônia (NH3),
em que o mesmo retira calor da água, baixando sua temperatura e a transfere a
tubulações específicas ao processo produtivo.

Conforme RCA, o referido sistema de refrigeração do frigorífico possui, além
de sistemas de segurança voltado para erradicar os riscos ocupacionais, sistemas
que também garantem a segurança ambiental da planta industrial, garantindo assim
o atendimento à norma técnica NBR – ABNT 16.069 e também ao manual técnico
intitulado “Recomendação do Projeto para Operação do Sistema de Refrigeração
por Amônia”, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente do MMA (MMA, 2009).

2.2.6 Instalações de abastecimento de combustíveis

O empreendimento em questão não possui locais de abastecimento de
combustíveis. Para o abastecimento dos veículos e geradores de energia reservas
são utilizados postos de combustíveis presentes nas cidades vizinhas. Portanto o
empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA n° 273/2000.
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3. Diagnóstico Ambiental

A região onde ocorreram as interferências no ambiente, no passado,
necessárias à edificação das estruturas e operação da unidade industrial do
Frigorífico Franbom Ltda ocupam atualmente uma área de aproximadamente 7,01
hectares, conforme memorial descritivo, constituindo sua atual Área Diretamente
Afetada (ADA), conforme art. 2º da DN COPAM nº 213/2017. A área se encontra
inteiramente cercada, ora murada, totalmente e visivelmente desmembrada do
restante da propriedade rural em que se encontra planta industrial.

Os principais tipos de solos existentes nessa região são o Latossolo Vermelho
Amarelo, o Argissolo Vermelho e o Latossolo Vermelho, todos distróficos. Trata-se
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 Encruzilhada, subacia do rio Santana, afluente rio Matipó (UPGRH 01), bacia
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 nenhum 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 nem 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 (IDE-Sisema).

Adicionalmente o empreendimento se encontra fora dos limites de Áreas de
Segurança Aeroportuárias (IDE-Sisema).

Conforme RCA, em consulta ao Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE,
considerando o atual cenário da paisagem nas proximidades ao empreendimento,
verificou-se que a qualidade e a vulnerabilidade ambiental de seu entorno é tida
como 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.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

0461650/2020
13/10/2020
Pág. 9 de 33

Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02 – Horto Florestal – Ubá/MG, CEP: 36.500-000

Telefax: (32) 3539-2700

A qualidade da água de forma regional é classificada como baixa.

A área de estudo está fora de qualquer área classificada como prioritária para
a conservação em estudo realizado pela Fundação Biodiversitas (2005).

O município de São Pedro dos Ferros, onde está inserido o empreendimento,
possui uma população de 7.781 mil habitantes (IBGE, 2017). No município a maior
parte de suas receitas são oriundas de fontes externas (93,6%). O salário médio dos
trabalhadores formais está em 1,7 salários mínimos e o IDHM está em 0,659. O
município é limítrofe a: Abre Campo; Raul Soares; Rio Casca; São José do Goiabal;
e Santo Antônio do Grama. Pertence à microrregião de Ponte Nova, mesorregião da
Zona da Mata.

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 apresentado no
âmbito dos processos de outorga do uso da água do empreendimento, bem como o
RCA, a água consumida no empreendimento é designada principalmente para
atender o processo industrial (67%); a limpeza de instalações (13%); o resfriamento
e refrigeração (12%); a produção de vapor (2%); e o consumo humano e uso
doméstico (6%), somando um consumo médio diário de aproximadamente 503,3 m³.

A água utilizada no empreendimento é fornecida integralmente por cinco
poços tubulares e dois poços manuais ativos, que, juntos, possuem vazão suficiente
para atender demanda da propriedade. Sendo que regularização se encontra na
portaria de outorga nº 2002183/2019 e outros quatros foram requeridas nos PA nº
69908/2019; 69909/2019; 69910/2019; e 69911/2019, cujo os Pareceres Técnicos
sugerem o seu deferimento.

As duas captações subterrâneas por meio de poço manual possuem certidões
de uso insignificante: 74605/2018 e 74606/2018.

3.3. Reserva Legal e Área de Preservação Permanente

O Frigorífico Franbom Ltda se encontra instalado em um terreno de 7,01
hectares localizado na Granja Santa Julieta, Zona Rural, no município de São Pedro
dos Ferros/MG. A propriedade rural é de titularidade de José Geraldo Sobrinho,
Wilmar Soares Triani, Wilcélia Soares Triani Geraldo e Márcia Caldas Triani,
matrícula 5.135, Livro 2-RG do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Casca, em
que consta nos autos Declaração de Anuência de seus proprietários para que a
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empresa Frigorífico Franbom Ltda (CNPJ nº 24.873.010/0001-08) exerça suas
atividades no imóvel rural.

A propriedade rural como um todo possui área total 36,8147 hectare, em que
a reserva legal da propriedade com área de 7,36294 hectares se encontra averbada
à margem da escritura (AV-2-5135), estando em conformidade com o art.25, da Lei
nº 20.922/2013. Adicionalmente foi apresentado o Cadastro Ambiental Rural – CAR
(MG-3164001-FCBA.6D16.63DA.4ª6E.BC06.33C6.D41F.DD0B) em cumprimento
aos requisitos legais.

O empreendimento não possui estruturas localizadas em Área de
Preservação Permanente (APP).

Embora por ocasião da vistoria ao empreendimento realizada em 04/07/2019
(Auto de Fiscalização n° 67/2019) tenha sido verificado a existência de um lavador
de veículos em área de preservação permanente – APP, a menos de 30 metros do
curso d’água, o uso do mesmo foi desativado, e a APP ocupada está sendo objeto
de recuperação ambiental, conforme Relatório de Atendimento ao Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta (n°0451653/2019) (Protocolos nº
0737877/19 e 0737942/19) e que pôde ser também observado em fotografias e
vídeos de situação apresentados no âmbito do Relatório Técnico de Situação
(Documento SEI nº 19065210) de 04/09/2020.

Importante ressaltar que tal intervenção ambiental foi objeto do Auto de
Infrações nº 141535/2019, em que foi determinada a recuperação da ambiental da
área determinada tal como exposto acima.

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.
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5. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras.

Os principais potenciais impactos ambientais que podem ocorrer na fase de
operação do empreendimento estão relacionados aos efeitos danosos ao meio
ambiente que os efluentes líquidos industriais e sanitários, os resíduos sólidos, as
emissões atmosféricas e os ruídos, podem causar se não tratados e monitorados
adequadamente. Dessa forma o empreendimento adota medidas de controle
ambiental por meio de instalação e operação de equipamentos, e execução de
planos e programas de controle e mitigação dos impactos ambientais, descritos a
seguir.

5.1. Efluentes Líquidos Industriais

Na unidade industrial do Frigorífico Franbom os efluentes líquidos industriais
(abate de animais, processamento de produtos, frigorífico e graxaria) e sanitários,
são tratados conjuntamente, sendo coletados e direcionados para o devido
tratamento na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da empresa, que possui
capacidade de tratamento de 600 m³/dia de efluente, conforme Relatório Técnico de
Situação. São basicamente efluentes provenientes do processo industrial; da
limpeza de instalações; e do consumo humano e uso doméstico.

Segundo Feam (2008) constitui o aspecto ambiental mais significativo desse
tipo de atividade e é caracterizado pelo alto teor de carga orgânica devido à
presença de sangue, esterco, conteúdo estomacal, além de ter a temperatura mais
elevada.

Os efluentes líquidos industriais, sanitários e do novo lavador de veículos são
direcionados até a Estação de Tratamento (ETEI) (Figura 2), na parte alta do
empreendimento, cercada e identificada com placas de sinalização, sendo suas
estruturas impermeabilizadas. A ETEI é baseada nas etapas de tratamento
preliminar, com remoção de sólidos grosseiros através de gradeamento e
dessarenador; seguida de tratamento secundário, em que é realizado o tratamento
biológico através de lagoas aeradas de mistura completa, flotador, seguido por
lagoas de estabilização facultativas, possuído leito de secagem.

Dessa forma o sistema é composto por dois tanques equalizadores que
trabalham alternadamente, desarenador, grades, seguida de uma lagoa aerada,
flotador, dois tanques de decantação primários interligados e um tanque de
decantação secundário provido de aerador caso necessário, de onde o efluente
tratado segue por gravidade para duas lagoas facutativas a jusante, antes de ser
direcionado à fertirrigação, não havendo, portanto, lançamento de efluentes em
curso d’ água.
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Figura 2 – Estação de Tratamento de Efluentes Industriais: 1 – Caixa desarenadora
e gradeamento; 2 - Tratamento biológico (tanque de aeração); 3 - tanque de
decantação; 4 – Tanques de decantação e leito de secagem; 5 – Lagoa facultativa;
6 – Tanque de armazenamento para fertirrigação.

A eficiência da ETE é continuamente verificada por meio de um programa de
automonitoramento em que são realizadas análises periódicas dos efluentes bruto e
tratado, cujos resultados são verificados de acordo com os parâmetros de eficiência
preconizados na legislação ambiental, em especial a DN COPAM/CERH-MG
01/2008 e Resolução CONAMA 430/2011. Periodicamente são protocolados
relatórios na Supram ZM em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta
vigente, que demonstraram que o desempenho do sistema de tratamento de
efluentes da unidade tem se mantido eficiente, dentro dos padrões da norma.
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A atividade de fertirrigação segue diretrizes do Projeto de Dimensionamento
de Fertirrigação, apresentado nos autos do processo. 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. 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 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).

No empreendimento os locais onde ocorrem atividades ou que possuem
equipamentos passiveis de gerarem efluentes oleosos, são providos de piso
impermeabilizado, com caída para canaletas que conduzem os efluentes oleosos
para caixas SAO (Caixa separadora água e óleo), impedindo a infiltração dos
efluentes líquidos. Esses ambientes quando necessário também possuem bacia de
contenção com capacidade suficiente reter todo óleo que possa ser derramado
acidentalmente.

Tabela 2 – Setores providos de Caixa SAO no empreendimento

Quantidade
de caixa SAO

Setor

1 Sala de máquinas; baia de óleo; sala do tanque de amônia.

1 Oficina mecânica; local de armazenamento de produtos perigosos.

1 Caldeira a óleo BPF e tanque de combustível.

1 Caldeira a lenha.
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Assim, deverá ser dada continuidade ao monitoramento desses sistemas, a
fim de se verificar seu adequado funcionamento, através de análises periódicas,
sendo que os resíduos oleosos, por sua vez, deverão ser recolhidos por empresa
especializadas e ambientalmente regularizadas para tal, conforme
automonitoramento requerido como condicionante ambiental, anexo I, do presente
Parecer Único.

O empreendimento não possui ponto de abastecimento de combustível,
sendo que o abastecimento dos geradores a diesel é realizado com auxílio de uma
carretinha que minimiza os riscos de vazamento e contaminação.

5.2. Resíduos Sólidos

No processo produtivo e nas atividades administrativas (escritório) há geração
de diversos resíduos sólidos, tanto resíduos não perigosos (Classe II), quanto
perigosos (Classe I). Buscando mitigar possíveis impactos ambientais, o
gerenciamento de resíduos sólidos provenientes das atividades industriais e de
apoio, é aplicado em todas as áreas do empreendimento. Tal gerenciamento se
encontra alinhado com procedimentos baseados em normas técnicas e condições
legais no que se refere ao manuseio, transporte e disposição final dos resíduos
sólidos.

Os resíduos sólidos são identificados, caracterizados e classificados
conforme determina a norma técnica ABNT – NBR n° 10.004 e Resolução Conama
n° 358/2005. São elaboradas planilhas mensais de controle da geração de resíduos
sólidos (programa de automonitoramento do TAC) onde consta a descrição dos tipos
de resíduo, a quantidade, classe, grupo, forma de tratamento e destinação final
realizada por empresas ambientalmente regularizadas (as licenças ambientais se
encontram anexas aos protocolos de atendimento ao TAC).

Os Resíduos Sólidos são armazenados temporalmente no empreendimento
em Depósitos Temporário de Resíduo (DTR), localizados dentro da própria empresa,
atendendo de forma satisfatória às determinações de normas técnicas pertinentes
(ABNT NBR 11.174), até que seja feito seu recolhimento definitivo (Figura 3). O DTR
é construído em alvenaria, coberto por telha, possuindo piso impermeabilizado em
que os resíduos são acondicionados de maneira a não possibilitar alteração de sua
classificação e de forma a minimizar os riscos de causarem impactos ambientais. O
local é de fácil acesso e manobra, e possui sinalização de segurança e dos resíduos
ali armazenados.

A forma de tratamento dada aos resíduos sólidos, o registro do volume
gerado mensalmente através do preenchimento da planilha definida no Programa de
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Automonitoramento, serão requeridas ao empreendedor através de condicionante
ambiental, constante do ANEXO I.

Resíduos orgânicos compostos por restos de comida e resíduos oriundos do
refeitório, bem como o lodo do leio de secagem (classificado como resíduo classe II
A – resíduo não perigoso e não inerte) proveniente do sistema de flotação físico
química da ETE do empreendimento, são direcionados para um sistema de
compostagem, realizada em estrutura 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 – além de telhado dimensionado de forma
adequada, evitando assim o aporte de água pluvial na estrutura (Figura 3). O
composto orgânico gerado no final do processo é utilizado como adubo nas
propriedades rurais pertencentes aos proprietários do empreendimento.

Figura 3 – Ilustração dos Depósitos Temporários de Resíduos Sólidos (DTR) e
composteira, existentes no empreendimento.

Resíduos não comestíveis, compostos por animais mortos e carcaças
condenadas, bem como partes de animais não aproveitadas comerciante (ossos,
aparas de carne, sangue, vísceras e penas) processadas em uma graxaria inserida
no próprio perímetro do empreendimento, conforme código D-01-05-8 da DN
COPAM nº 217/2017, constante na listagem de atividades ora em licenciamento
ambiental. Graxaria essa especializadas na fabricação de farinhas e ossos e farinha
de sangue, a serem utilizadas na alimentação animal, com capacidade de processar
9 t/dia e conforme (PCA), atualmente, processa todo o volume de resíduos não
comestíveis e sangue gerados no empreendimento.

A Graxaria utiliza subprodutos exclusivos gerados no processo de abate do
próprio empreendimento, sendo que o produto final é encaminhado para
incorporação na fabricação de razão animal produzida em uma unidade exclusiva,
porém independente, localizada fora das dependências do frigorífico.

O lodo gerado na lagoa aerada da ETE e decantadores da ETA, bem como os
resíduos oleosos são armazenados em tambores para posterior recolhimento por
empresas especializadas. Já o lodo gerado nos tanques de decantação, como
descrito anteriormente, é destinado a leitos de secagem de onde, após desidratados,
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é disposto em uma composteira de onde são destinados a propriedades rurais
próprias e de integrados para ser utilizado como adubo orgânico. Ensaios realizados
(protocolo nº 0737857/19) demonstraram que os mesmos, no empreendimento em
questão, são classificados como resíduos Classe II A (Resíduos não perigosos e
não inertes) conforme ABNT NBR 10.004:2004.

Todos os ambientes do empreendimento onde é passível de ser regrado
resíduos oleosos que possam contaminar o solo e as águas são equipados com
bacia de contenção externa ou interna, em ambiente abrigado, cercado, com piso
impermeabilizado, e providos de caixa SAO, conforme descrito no item anterior.

5.3. Emissões Atmosféricas

Em indústrias dessa natureza os poluentes atmosféricos são gerados pela
queima de combustíveis nas caldeiras que produzem vapor para o processo
produtivo.

Especificamente no Frigorífico Franbom existem 2 (duas) caldeiras, estando
uma em operação contínua, que utiliza lenha como combustível, possuindo
capacidade para 8000 kg/hora de vapor (Figura 4). Uma segunda caldeira
permanece em stand by, utilizada apenas em momentos específicos em que a
caldeira a lenha não possa operar ou não consiga suprir toda a demanda do
empreendimento. Essa segunda caldeira utiliza óleo BPF como combustível e tem
capacidade para 5000 Kg/hora de vapor.

Neste caso, a combustão dos combustíveis das cadeiras gera gases
poluentes em que o material particulado e os gases CO e óxidos de enxofre (SOx),
óxidos de nitrogênio (NOx) são os principais poluentes a serem considerados.

Adicionalmente, o empreendimento possui quatro geradores de energia de
reserva (500 kVA, dois de 450 kVA e um de 150 kVA), movidos a diesel que
constituem também fontes pontuais de emissão atmosférica. Porém esses
equipamentos são ligados apenas em regime de stand-by, de modo que quando, por
algum motivo, falte energia fornecida pela concessionária local, os geradores entram
em operação para garantir a alimentação da planta industrial. Adicionalmente, foi
informado no RTS que um desses geradores se encontra desativado no momento e
que, no decorrer do ultimo ano, os mesmos foram acionados apenas por três vezes
em períodos não superiores a 40 minutos.

Não obstante, o empreendedor realiza programa de automonitoramento de
emissões atmosféricas (TAC n°0451653/2019), com a realização de amostragem
periódica das emissões atmosféricas, com vistas ao cumprimento da Resolução
Conama n° 382/2006 e Deliberação Normativa Copam n° 187/2013 (Anexo III), cujos
resultados são enviados à SUPRAM, atestando o atendimento aos parâmetros
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determinados na legislação ambiental em vigor (Deliberação Normativa COPAM n°
11, de Dezembro de 1986).

Figura 4 – Ilustração da Caldeira à Lenha (esquerda) e Caldeira a óleo BPF (direita).

5.4. Amônia

A Amônia Anidra (NH3) é utilizada no empreendimento como fluido
refrigerante nos sistemas de refrigeração das câmaras frias, túneis de congelamento
e dos ambientes climatizados. Tal produto, se não manejado adequadamente, pode
vazar e contaminar os recursos hídricos e a atmosfera local, causando danos à
fauna, flora e a população humana.

Não obstante, a exposição dos colaboradores do empreendimento à Amônia
Anidra traz riscos à sua saúde e integridade, o que torna necessário, e se encontra
normatizado, a adoção e operação de um sistema de segurança, alerta e controle
especifico a esse aspecto.

Assim, no empreendimento, o referido sistema de refrigeração do frigorífico,
conforme PCA e RTS, possui equipamentos de segurança voltados para erradicar
os riscos ocupacionais, e sistemas voltados à segurança ambiental da planta
industrial, garantindo assim o atendimento à norma técnica NBR – ABNT 16.069 e
também ao manual técnico do MMA, que incluem: cobertura dos locais de
armazenamento; piso impermeabilizado, sistema de drenagem, caixa de
armazenamento temporário de líquido provenientes de eventuais vazamentos;
sistemas de contenção de eventuais vazamentos de óleos das máquinas;
tubulações caracterizadas e padronizadas; e placas de sinalização; chuveiros; lava
olhos entre outros a serem utilizados em caso de emergência com amônia.
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5.5. Odor

No empreendimento, a atividade de processamento de subprodutos de
origem animal (D-01-05-8) na graxaria tem como seu principal impacto a produção
de odores no processo de cozimento/digestão da matéria prima.

Como medida mitigadora, a graxaria possui um lavador de gases para
controle das emissões de substâncias odoríferas. Esse sistema tem a finalidade
garantir o controle de odor nos gases de descarga da graxaria.

Os lavadores de gases utilizam a água para eliminar o fluxo de gases
poluentes provenientes dos procedimentos realizados na graxaria. O produto
aplicado nesses lavadores de gases atrai os compostos voláteis e os transforma em
substâncias inofensivas e inodoras. Já o efluente líquido gerado no processo é
direcionado à ETE do empreendimento.

Adicionalmente, a fonte emissora se localiza em área rural, afastado de áreas
residenciais ou comerciais, o que minimiza os impactos ambientais negativos.

5.6. Ruídos

A geração de ruídos ocorre nas diversas etapas do processo produtivo, desde
a recepção da matéria prima até a expedição do produto final. Como forma de
prevenção de riscos ocupacionais e de segurança, a empresa disponibiliza para os
funcionários equipamentos de proteção individual.

Não obstante, a empresa realiza monitoramentos periódicos e contínuos dos
níveis de pressão sonora (Automonitoramento do TAC) nas divisas do
empreendimento, em que os resultados demonstram que os níveis de ruídos estão
de acordo com os padrões definidos na Lei Estadual nº 10.100/1990 que trata da
poluição sonora no estado de Minas Gerais e de acordo com os critérios da NBR
10.151.

Adicionalmente, é importante mencionar que a fábrica está localizada em área
rural, portanto, longe de centro urbano e de área habitada, de forma que podemos
considerar que os impactos da emissão de ruídos pela atividade é pouco
significativo, não ocasionando incômodos à população humana em raio de distância
que seja expressivo.

5.7. Águas pluviais

As instalações que abrigam as atividades desenvolvidas no empreendimento
em questão possuem sistema de coleta e rede natural de drenagem para as águas
pluviais. Como a empresa não impermeabilizou várias áreas ao entorno das
construções, permite-se que grande parte das águas pluviais seja infiltrada
diretamente no solo.
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As águas coletadas dos telhados nas calhas são direcionadas para as caixas
de concreto, que as direcionam diretamente para lançamento em curso d’água,
localizado próximo ao empreendimento, não havendo assim, contato das águas
pluviais com as áreas de produção da empresa.

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.

Adicionalmente, através da análise de imagens de satélite disponíveis no
aplicativo Google Earth, se pode verificar que a instalação das estruturas do
empreendimento se deu no decorrer do ano de 2009, em que, por meio
exclusivamente dessas informações, não se verificou nenhuma intervenção
ambiental que se enquadrem no rol previsto no art. 1º da Resolução Semad/IEF nº
1905, de 12 de agosto de 2013 ou art. 3º do Decreto 47.749/2019, realiza para a
instalação do empreendimento, além da intervenção em APP conforme Auto de
Infrações nº 141535/2019.

A área em que houve intervenção em APP objeto do Auto de Infrações nº
141535/2019 vem sendo recuperada, conforme Relatório de Atendimento ao Termo
de Compromisso de Ajustamento de Conduta (n°0451653/2019) (Protocolos nº
0737877/19 e 0737942/19) e que pôde ser também observado conforme Relatório
Técnico de Situação (SEI nº 19065210). Recuperação essa, que não necessita para
tal de nenhum tipo de autorização ambiental, conforme art. 21 da Lei nº 20.922/2013.

7. Do cumprimento do TAC n° 0451653/2019

De acordo com o histórico do empreendimento, em 23/07/2019 foi autuado
com incurso no art. 112 do Decreto Estadual № 47.383/2018, Anexo I, código 107 e
Anexo III, código 309, bem como art. 83 do Decreto Estadual № 44.844/2008, Anexo
I, códigos 110 e 111, art.86, anexo III, código 305. Sendo lavrados os Autos de
Infrações № 141533/2019; № 141534/2019; № 141535/2019 e № 141536/2019.

Em 25/07/2019 assinou um Termo de Ajustamento de Conduta
(n°0451653/2019) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad), o qual ampara ambientalmente o
funcionamento do empreendimento até a presente data.

Dessa forma, o presente tópico trata da avaliação do cumprimento dos itens
técnicos condicionados no referido Termo de Ajustamento de Conduta.
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Item Cláusula Prazo Situação

01
Formalizar processo de licenciamento ambiental
contemplando todas as atividades passiveis de
licenciamento, conforme DN COPAM nº 217/2017.

120 dias após a
assinatura do

TAC.

Cláusula cumprida
tempestivamente

PA nº
2299/2009/003/2019.

02

Formalizar processos de regularização do uso de
recursos hídricos, visando a obtenção das
outorgas dos cinco poços tubulares que
abastecem o empreendimento.

120 dias após a
assinatura do

TAC.

Cláusula cumprida
tempestivamente.

PA nº 69908/2019;
69909/2019;
69910/2019; e
69911/2019.

03

Formalizar processo de regularização da
intervenção em área de preservação permanente
em que se encontra parte do pátio de manobra do
empreendimento.

120 dias após a
assinatura do

TAC.

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Empreendedor optou
por cumprir o item 04
com demolição das
estruturas em APP e
recuperação
ambiental da área,
cuja atividade de
recuperação
independe de
regularização
ambiental, conforme
Lei nº 20.922/2013.

04

Apresentar e executar cronograma para
desativação da atividade e remoção das
estruturas do lavador de veículos, localizada em
área de preservação permanente.

120 dias após a
assinatura do

TAC.

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolos nº
0737877/19 e
0737942/19

05

Elaborar e executar programa de gerenciamento
dos resíduos sólidos, que deverá incluir a coleta,
separação, monitoramento e destinação final, de
acordo com as normas técnicas vigentes.

Semestralmente

A primeira 120
dias após a
assinatura do

TAC.

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0737857/19.

SEI nº
1370.01.0037453/2020

06

Realizar o armazenamento dos resíduos sólidos
Classe I e Classe II seguindo as especificações da
norma técnica NBR 12235/1992 e NBR
11174/1990, promovendo a caracterização e
classificação conforme determina a norma técnica
ABNT – NBR 10.004, o isolamento, sinalização e
proteção ambiental do local de armazenamento.
Comprovar seu cumprimento por meio de

Semestralmente

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0737857/19.

SEI nº
1370.01.0037453/2020
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Item Cláusula Prazo Situação

Relatórios Técnicos e Fotográficos.

07
Apresentar cópia do certificado de regularização
ambiental dos receptores de resíduos sólidos
gerados no empreendimento.

Semestralmente

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0737857/19.

SEI nº
1370.01.0037453/2020

08 Executar o Programa de Automonitoramento da
emissão dos efluentes industriais.

Semestralmente

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0737857/19; e
0021701/2020

SEI nº
1370.01.0037453/2020

09 Executar o Programa de Automonitoramento da
emissão dos efluentes atmosféricos.

Anual

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0737857/19.

SEI nº
1370.01.0037453/2020

10 Executar o Programa de Automonitoramento da
emissão dos ruídos.

Anual

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0737857/19.

11

Apresentar projeto técnico, acompanhado de
planta planimétrica, elaborado por profissional
tecnicamente habilitado, acompanho de ART, do
sistema de tratamento de efluentes líquidos em
operação no empreendimento, descrevendo suas
estruturas, função, locais de início e final do
tratamento dos efluentes líquidos até sua
descarga em curso d’água natural.

120 dias após a
assinatura do

TAC.

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0737857/19.

12

Realizar a caracterização do lodo proveniente na
lagoa aerada e do leito de secagem da Estação
de Tratamento de Efluentes do empreendimento,
conforme determina a norma técnica ABNT – NBR
10.004 através de laudo realizado por laboratório
devidamente credenciado.

120 dias após a
assinatura do

TAC.

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0737857/19.

13

Instalar sistema de contenção contra possíveis
vazamentos óleo ao ambiente contemplando
todas as estruturas da caldeira a óleo BPF,
inclusive seu tanque de combustível, caldeira à
lenha e sala de máquinas dos compressores de
amônia. Construir sistema de drenagem de água

180 dias após a
assinatura do

TAC.

Cláusula cumprida
tempestivamente.

Protocolo nº
0044380/2020.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

0461650/2020
13/10/2020

Pág. 22 de 33

Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02 – Horto Florestal – Ubá/MG, CEP: 36.500-000

Telefax: (32) 3539-2700

Item Cláusula Prazo Situação

pluvial evitando seu contato nesses ambientes.
Comprovar seu cumprimento por meio de
Relatórios Técnicos e Fotográficos.

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°0451653/2019 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 atestando que a formalização do Processo Administrativo
nº 2299/2009/003/2019 ocorreu em concordância com as exigências constantes do
Formulário de Orientação Básica, e as complementações decorrentes da referida
análise em controle processual, conforme documento de análise de documentos,
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.

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

O 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 o Auto de Infração. Em decorrência da
autuação, com suspensão das atividades, foi firmado o Termo de Ajustamento de
Conduta, que o habilitou continuar em operação até sua regularização.

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 das informações complementares
solicitadas e prestadas, tal como consta no presente parecer único, verificou-se a
completude instrutória, mediante apresentação dos documentos e estudos cabíveis,
em conformidade com as normas ambientais vigentes.

Nesse interim, cabe mencionar que ofoi solicitado o Relatório Técnico de
Situação, em substituição à vistoria técnica, considerando o estabelecido no §2º do
art. 2º da Resolução Conjunta Semad, IEF, IGAM e FEAM nº 2.959, de 16 de abril
de 2020, em que o mesmo se encontra protocolado no SEI nº
1370.01.0037453/2020-73 (19065210), tendo sido elaborado pelo Sr. Pedro
Henrique Souza de Miranda, ART nº 14202000000006222272.

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 nº
273/2000, caberá exercer as atividades de fiscalização dos empreendimentos de
acordo com sua competência estabelecida na legislação em vigor.
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Ainda, no âmbito do licenciamento ambiental, o CONAMA, nos termos do
artigo 5º, II, c, da Resolução nº 273/2000, estabeleceu o Atestado de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) como elemento de instrução do processo
administrativo para obtenção de LO apenas para as atividades de postos de
combustíveis. Portanto, esclarece-se que o empreendimento não possui a referida
atividade.

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

Noutro giro, conforme previsto no artigo 8º, XIV, da Lei Complementar n. º
140/2011, inclui-se dentre as ações administrativas atribuídas ao Estado o
licenciamento ambiental da atividade desenvolvida pelo empreendimento.

Quanto à competência para deliberação, esta deve ser aferida pela alteração
normativa promovida pela Lei Estadual n° 21.972/2016, fazendo-se necessário
verificar o enquadramento da atividade no que tange ao seu porte e ao potencial
poluidor.

Considerando que o empreendimento é de grande porte e de grande
potencial poluidor/degradador, no que se refere à atividade principal (código 01-02-3
da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017), tem-se seu enquadramento na
classe 6 (seis). ), o que conduz a competência para decisão à CID/COPAM, nos
termos do art. 3º, III, b c/c art. 14, IV, b, do Decreto Estadual nº 46.953/2016.

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

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

[...]

§ 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;

[...]”
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Nesse sentido, atribui-se à Câmara Técnica Especializada de Atividades
Industriais do COPAM a competência para decisão sobre o pedido de Licença de
operação corretiva. A referida Câmara foi criada, conforme as Deliberações COPAM
n° 855/2016, encontrando-se constituída pela DELIBERAÇÃO COPAM n° 992, de 16
de dezembro de 2016.

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

8.3 Viabilidade jurídica do pedido

8.3.1 Da Política Florestal (agenda verde)

O empreendimento encontra-se instalado em imóvel rural do Município de
São Pedro dos Ferros/MG, conforme consta da certidão de registro de imóvel
anexada aos autos, tendo apresentado o Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme
recibo de inscrição n°(MG-3164001-FCBA.6D16.63DA.4ª6E.BC06.33C6.D41F.
DD0B).

Conforme constou dos autos, e observando as coordenadas geográficas de
ponto de amarração do empreendimento, este não se localiza em Zona de
Amortecimento ou Unidade de Conservação, dentre aquelas definidas pela Lei
Federal nº 9.985/2000 e pela Lei Estadual nº 20.922/2013.

Lado outro, ainda com referência à política florestal vigente, e conforme
consta dos estudos ambientais apresentados em informação complementar, bem
assim dos dados coletados em vistoria, não foi verificada a ocorrência de supressão
de vegetação nativa e intervenção em área de preservação permanente, passíveis
de analise para autorização.

8.3.2 Da Política de Recursos Hídricos (agenda azul)

A água utilizada pelo empreendimento encontra-se regularizada pelo P.A.
69908/2019, 69909/2019, 69910/2019 69911/2019 com análise técnica concluída
pelo deferimento. Dessa forma, o uso de recurso do empreendimento encontra-se
em consonância com o uso de recursos hídricos.

8.3.3. Da Política do Meio Ambiente (agenda marrom)

A licença de operação em caráter corretivo autoriza a operação da atividade,
desde que demonstrada a viabilidade ambiental, objeto de avaliação pela equipe
técnica.
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A operação da empresa está condicionada a demonstração de que, para os
impactos negativos, foram adotadas medidas de controle ambiental, capazes de
diminuir os impactos negativos da sua atividade.

Confrontando-se os impactos negativos com as medidas de controle
ambiental informadas nos itens anteriores, verifica-se que a equipe técnica concluiu
que a empresa conta com as medidas de controle ambiental para proporcionar a
mitigação dos impactos negativos ao meio ambiente.

Considerando as informações prestadas e observância da legislação
ambiental vigente, vinculada ao cumprimento das condicionantes sugeridas no
anexo I, atestamos a viabilidade jurídica do pedido

No que se refere ao prazo de validade desta licença, verifica-se,a epresente
data, a existência de dois autos de infração (Ai nº 10069/2015 -agenda feam e nº
10068/2015- agenda igam) com decisão definitiva em desfavor do empreendimento,
com infrações praticadas nos últimos 5( cinco anos). Nesse cenário, aplicando-se o
disposto no art. 32, § 4º c/c art. 15, IV do Decreto 47.383/2018, a licença deverá ter
seu prazo fixado em 6 (seis) anos.

9. Conclusão

A equipe interdisciplinar da Supram Zona da Mata sugere o deferimento da
Licença de Operação Corretiva - LOC, para o empreendimento Frigorífico Franbom
Ltda para as atividades de Abate de animais de pequeno porte (aves, coelhos, rãs,
etc) (D-01-02-3); Industrialização da carne, inclusive desossa, charqueada e
preparação de conservas (D-01-04-1); Processamento de subprodutos de origem
animal para produção de sebo, óleo e farinha (D-01-05-8); e Estação de Tratamento
de água para abastecimento (E-03-04-2), no município de São Pedro dos Ferros,
MG, pelo prazo de 6 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)
técnico (s), com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente
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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
Frigorífico Franbom Ltda.

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC)
da empresa Frigorífico Franbom Ltda.

Anexo III. Relatório Fotográfico da Licença de Operação Corretiva (LOC) da
empresa Frigorífico Franbom Ltda.
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ANEXO I

Condicionantes para a Licença de Operação Corretiva (LOC) da empresa Frigorífico
Franbom Ltda.

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

Comprovar mediante a apresentação de Relatórios
Técnicos e fotográficos que o armazenamento dos resíduos
sólidos Classe I e Classe II é continuamente realizado
seguindo as especificações da norma técnica NBR
12235/1992 e NBR 11174/1990, promovendo a
caracterização e classificação conforme determina a norma
técnica ABNT – NBR 10.004, o isolamento, sinalização e
proteção ambiental do local de armazenamento.

Anualmente

04

Demonstrar através de relatórios, o monitoramento da
execução do Projeto Técnico de Reconstituição da Flora –
PTRF na área de APP em que se localizava o antigo
lavador de veículos.

Anualmente

05

Apresentar relatório técnico descritivo, incluído fotografias,
de forma a comprovar periodicamente que as operações
realizadas no empreendimento para refrigeração e
climatização estão em conformidade a norma técnica NBR –
ABNT 16.069/2018.

Anualmente

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na
Imprensa Oficial do Estado.

A análise ambiental constante neste Parecer Único referente à etapa de vistoria de campo foi
subsidiada pelo Relatório Técnico de Situação apresentado sob responsabilidade do
empreendedor e do profissional, conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº
14202000000006222272 do profissional Pedro Henrique Souza de Miranda, com registro no
respectivo Conselho de Classe (CREA-MG 148.796/D) em substituição à vistoria técnica,
considerando o estabelecido no §2º do art. 2º da Resolução Conjunta Semad, IEF, IGAM e
FEAM nº 2.959, de 16 de abril de 2020. Caso verificada a apresentação de informações
inverídicas, falsas ou omissões relacionadas ao processo, serão aplicadas as sanções
cabíveis ou até a suspensão da licença.
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ANEXO II

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) da
empresa Frigorífico Franbom Ltda.

1. Efluentes Líquidos e solo fertirrigado

Local de amostragem Parâmetro
Frequência
de Análise

Entrada do sistema de
tratamento (Tanque

equalizador)

pH, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos
totais, DBO5, DQO, óleos e graxas,

temperatura, substâncias tensoativas que
reagem com azul de metileno.

Trimestral

Saída do sistema de
tratamento (após os

decantadores)

pH, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos
totais, DBO5, DQO, óleos e graxas,

temperatura, substâncias tensoativas que
reagem com azul de metileno.

Trimestral

Após as duas lagoas,
antes da destinação a

área Fertirrigada

pH, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos
totais, DBO5, DQO, óleos e graxas,

temperatura, substâncias tensoativas que
reagem com azul de metileno.

Semestral

Área Fertirrigada
nas profundidades (cm):

0-20 e 20-40

N, P, K, Ca, Mg, Na, CTC, S, Al, Matéria
Orgânica, pH, Cu, Zn, Saturação de bases

Semestral

Área não fertirrigada
nas profundidades (cm):

0-20 e 20-40

N, P, K, Ca, Mg, Na, CTC, S, Al, Matéria
Orgânica, pH, Cu, Zn, Saturação de bases

Semestral

Entrada e saída das
Caixas SAO

DQO, sólidos sedimentáveis, sólidos
suspensos, óleos e graxas.

Trimestral

*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: conforme quadro acima.

Relatórios: Enviar à SUPRAM-ZM, semestralmente, 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.
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Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o
ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de
mitigação adotadas.

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição.

2. Resíduos sólidos, rejeitos e oleosos

2.1 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.

2.2 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.

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

2.3 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.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

0461650/2020
13/10/2020

Pág. 31 de 33

Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02 – Horto Florestal – Ubá/MG, CEP: 36.500-000

Telefax: (32) 3539-2700

 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.

3. Emissões atmosféricas
Realizar análise de emissões atmosféricas de acordo com o quadro abaixo:

Local de
amostragem

Tipo de
Combustível

Parâmetros
Frequência
de Análise

Chaminé da
caldeira a lenha

Lenha Definidos de acordo com o tipo de
combustível e potencia nominal,

conforme DN COPAM nº 187/2013 e
Resolução CONAMA nº 382/2006.

Semestral

Chaminé da
caldeira a óleo BPF

Óleo BPF Anual

Chaminé dos
geradores de
energia a óleo

diesel

Óleo diesel
De acordo com as Normas

Técnicas: ABNT NBR-4027:2001 e
ABNT NBR-5478:1995

Anual

OBS: Caso o equipamento esteja em desuso, informar no relatório justificando a não
realização da amostragem.

Enviar a SUPRAM ZM, anualmente, os resultados das análises efetuadas, acompanhados
pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como dos certificados de
calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a identificação,
registro profissional, anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável
pelas amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais. Os resultados
apresentados nos laudos analíticos deverão ser expressos nas mesmas unidades dos
padrões de emissão previstos na DN COPAM nº 187/2013 e na Resolução CONAMA
nº382/2006.

4. Ruídos

Local de amostragem Parâmetros Frequência de
Análise

Em pontos localizados na área externa
do empreendimento de acordo com a
norma técnica NBR 10.151/2000.

dB (decibel) Semestral
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Enviar Semestralmente à Supram-ZM relatório contendo os resultados das
medições efetuadas; neste deverá conter a identificação, registro profissional e assinatura
do responsável técnico pelas amostragens.

As amostragens deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual
n°10.100/1990 e Resolução CONAMA n.º 01/1990.

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, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica –
ART.

ANEXO III

Relatório Fotográfico da Licença de Operação Corretiva (LOC) da empresa Frigorífico
Franbom Ltda.

ANEXO III.1- Vista panorâmica
ANEXO III.2 - Cortina arbórea

ANEXO III.3- Almoxarifado

ANEXO III.4- Pátio de estocagem de lenha
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ANEXO III.5- Tanque de óleo BPF
ANEXO III.6- Lavador de gás da graxaria e

novo lavador de veículos

ANEXO III.7- Uma das SAO existentes no
empreendimento

ANEXO III.8 – Tanque de anônia

ANEXO III.9- Sala de máquinas
ANEXO III.10 – Ferririgação de pastagens

Fonte: Relatório Técnico de Situação - SEI nº 1370.01.0037453/2020-73 (19065210).


