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 Armazenagem
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Parecer nº 42/SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA/2021
Nº DOCUMENTO DO PARECER ÚNICO VINCULADO AO SEI: 2748343
INDEXADO AO PROCESSO:
Licenciamento Ambiental

PA SLA:
0083/2021

SITUAÇÃO:
Sugestão pelo Deferimento

FASE DO LICENCIAMENTO: LAC 1 - Licença de Operação (LOC) VALIDADE: 08 anos

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: PA COPAM: SITUAÇÃO:
Portaria de Outorga nº 01205/2018, válida até 21/03/2023 07051/2014 Deferida
Portaria de Outorga nº 01206/2018, válida até 21/03/2023 07052/2014 Deferida
Portaria de Outorga nº 01207/2018, válida até 21/03/2023 07053/2014 Deferida

EMPREENDEDOR: REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 13.569.064/0010-40
EMPREENDIMENTO: REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE CNPJ: 13.569.064/0010-40
MUNICÍPIO: Governador Valadares – MG ZONA: Rural
COORDENADAS GEOGRÁFICA: LAT/Y 18º 43’ 22,48’’S LONG/X 41º 59’ 23,10’’O
LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

USO INTEGRAL ZONA DE AMORTECIMENTO USO SUSTENTÁVEL X NÃO
BACIA FEDERAL: Rio Doce BACIA ESTADUAL: Rio Suaçuí Grande
UPGRH: DO4 - Bacia Hidrográfica do rio Suaçuí
CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN 217/2017) CLASSE/PORTE PARÂMETRO

F-06-01-7 Postos revendedores de combustíveis. 4/G
Capacidade de
armagenagem

= 210 m³
CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: CNPJ/REGISTRO:
Taísa Marçal Marcelino – Química Industrial CRQ-MG Nº 02.200.332
CONDICIONANTES: Sim
MEDIDAS MITIGADORAS: Sim
AUTOMONITORAMENTO: Sim
RELATÓRIO DE VISTORIA: 048/2019 (23/09/2019)

EQUIPE INTERDISCIPLINAR: MATRÍCULA ASSINATURA
Aline de Almeida Cota – Gestora Ambiental 1.246.117-4
Maiume Rughânia Sá Soares - Gestora Ambiental 1.366.188-9
Patrícia Batista de Oliveira – Gestora Ambiental 1.364.196-4
Laudo José Carvalho de Oliveira – Gestor Ambiental Jurídico 1.405.120-5
De acordo: Vinícius Valadares Moura
Diretor Regional de Regularização Ambiental 1.365.375-3

De acordo: Elias Nascimento Aquino Iasbik
Diretor Regional de Controle Processual

1.267.876-9
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1. RESUMO

O empreendimento REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE atua no setor de revenda de

combustíveis e troca de óleo, exercendo suas atividades no município Governador Valadares - MG. Em

22/12/2020 foi formalizado, na SUPRAM LM, via Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA, o Processo

Administrativo (PA) de Licenciamento Ambiental nº 0083/2021, na modalidade de Licença de Operação

Corretiva (LOC), enquadrado em Classe 4, Porte G. Atualmente, o empreendimento opera amparado por

Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado com o órgão ambiental em 17/09/2020, válido até

17/09/2022.

O Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis – SASC é composto por 07 tanques, sendo 06

plenos com capacidade de 30 m³ e 01 bipartido com capacidade de 30 m³ (20/10). A capacidade total do SASC

é de 210 m³ e a descarga do produto é do tipo direta. Não há monitoramento intersticial automático.

O empreendimento apresentou os Cadastros Ambiental Rural – CAR, registrados sob os números MG-

3127701-BA14.FD73.4D8A.4C25.A962.B95C.668C.A17F e MG-

317701B926.CEAC.E980.4FA5.B7D3.BF15.C11B.F06E, este último referente ao imóvel onde se encontra

compensada a área de Reserva Legal do imóvel no qual o empreendimento opera.

O posto possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB SÉRIE MG Nº 044564, válido até 04/10/2021.

Foi apresentado o estudo de Investigação Ambiental Preliminar em Maio/2020 (Documento SEI nº 16176210),

Recibo Eletrônico de Protocolo SEI nº 16176262 (SEI 2090.01.0003251/2020-85), na Gerência de Áreas

Contaminadas - GERAC da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. Como foi identificado indícios de

contaminação, foi realizado em Agosto/2020 e apresentado o estudo de Investigação Ambiental Confirmatória

(Documento SEI nº 18387059), Recibo Eletrônico de Protocolo SEI nº 18387062 (SEI 2090.01.0003828/2020-

26), na GERAC/FEAM.

A água utilizada no empreendimento é proveniente de três poços tubulares, regularizadas pelas Portarias de

Outorga nº 01205/2018, nº 01206/2018 e nº 01207/2018, para a finalidade de consumo humano e consumo

industrial (lavagem de veículos, limpeza em geral, outros).

As atividades desenvolvidas nos postos geram resíduos sólidos classificados como Resíduos Classe I (lodo da

caixa SAO, óleo queimado, embalagens e filtros contaminados com óleo e graxa, outros) e resíduos Classe II

(papel e papelão, plástico e resíduos não recicláveis). Os resíduos Classe I são armazenados em tambores,

em um depósito coberto, com piso impermeabilizado, dotado de bacia de contenção e com placas de

identificação. Os resíduos Classe I são armazenados em tambores, em um depósito coberto, piso

impermeabilizado, dotado de bacia de contenção e com placas de identificação. O lodo da caixa SAO e
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materiais contaminados com óleo e graxa são destinados para o Aterro Industrial - Classe I da empresa PRO

AMBIENTAL; os filtros de óleo são reciclados pela empresa PRO AMBIENTAL e as embalagens de lubrificante

são recicladas pela empresa GRI KOLETA. O óleo queimado é encaminhado para o re-refino realizado pela

empresa PROLUB. Os resíduos Classe II são coletados pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares e

destinados para o Aterro Sanitário da Vital Engenharia Ambiental, em Santana do Paraíso.

Os efluentes gerados no posto possuem características oleosas, gerados nos processos de abastecimento e

descarga de combustíveis. Também possuem características domésticas/sanitários. A pista de abastecimento

possui canaletas de contenção na projeção da cobertura, sendo que os efluentes oleosos gerados durante as

lavagens dos pisos e equipamentos, são direcionados a uma caixa SAO e lançados em uma vala de infiltração.

Os efluentes sanitários são encaminhados para um sistema fossa-filtro-sumidouro.

São realizados, periodicamente, Testes de Estanqueidade, onde são avaliados possíveis vazamentos e

contaminações, sendo apresentados os Testes de Estanqueidade realizados em Novembro/2020, apontando

que os tanques e tubulações subterrâneas estão estanques.

Desta forma, a equipe interdisciplinar da SUPRAM LM sugere o DEFERIMENTO do pedido de Licença de

Operação Corretiva - LOC do empreendimento REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE, com
apreciação do Parecer Único pela Câmara Técnica de Atividades Industriais - CID do Conselho Estadual de

Política Ambiental - COPAM, conforme disposições do Decreto Estadual nº 46.953, de 23 de fevereiro de 2016.

2. INTRODUÇÃO

2.1 Contexto Histórico

Com objetivo de promover a regularização ambiental, em 22/12/2020, o empreendedor REDE HG
COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE formalizou, via SLA, o PA de LOC nº 0083/2021, para a

atividade “Postos revendedores de combustíveis”, Código F-06-01-7, cuja capacidade de armazenagem é de

210 m³, tendo sido o empreendimento enquadrado como Classe 4, Porte G, conforme Deliberação Normativa

COPAM n° 217/2017.

Devido à pandemia de COVID-19, será considerada a vistoria realizada in loco pela equipe interdisciplinar da

SUPRAM LM, em 23/09/2019 (Relatório de Vistoria Nº 048/2019).

Foram solicitadas informações complementares, via SLA, em 01/03/2021, sendo a documentação solicitada

entregue dentro do prazo legal (16/03/2021).
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A análise técnica discutida neste parecer foi baseada no RCA/PCA, nas informações complementares, nos

documentos apresentados pelo empreendedor e na vistoria técnica realizada pela equipe da SUPRAM LM na

área do empreendimento.

Conforme Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, tais estudos encontram-se responsabilizados pelos

seguintes profissionais:

Tabela 01. Anotações de Responsabilidade Técnica – ART.

Número da ART Nome do Profissional Formação Estudo

ART CRQ-MG

W 18793/2020
Taísa Marçal Marcelino

Química

Industrial
RCA/PCA

ART CREA

14202000000006432165

Guilherme Elias de

Souza

Engenheiro de

Petróleo
Teste de Estanqueidade

ART CREA

14202000000006079135
Filipe Strutz Pinto

Engenheiro

Ambiental

Investigação Ambiental

Preliminar

(SEI 2090.01.0003251/2020-85)

ART CREA

14202000000006211184
Filipe Strutz Pinto

Engenheiro

Ambiental

Investigação Ambiental

Confirmatória

(SEI 2090.01.0003828/2020-26)

ART CREA

14202000000006367341

Jadson Bruno Rocha

Garcia

Engenheiro de

Segurança do

Trabalho

Plano de Atendimento à

Emergência - PAE

ART CREA

14202000000006394914

Jadson Bruno Rocha

Garcia

Engenheiro de

Segurança do

Trabalho

Treinamento em Segurança do

Trabalho, Meio Ambiente e

Brigada de Incêndio

ART CREA

14202000000006473915

Enderson Moreira do

Nascimento

Engenheiro de

Segurança do

Trabalho

Plano de Manutenção de

Equipamentos e sistemas e

Procedimentos Operacionais
Fonte: Autos do PA SLA Nº 0083/2021 e Processos SEI.

2.2 Caracterização do Empreendimento

O empreendimento localiza-se na Rodovia BR 116, km 399, na zona rural do município de Governador

Valadares, situado nas coordenadas geográficas: Latitude 18º 43’ 22,48’’ e Longitude 41º 59’ 23,10’’. O
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empreendimento possui uma área total de 48.398,6 m², sendo sua área útil de 3.604,35 m² e conta com a

colaboração de 26 funcionários.

O empreendimento REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE iniciou suas atividades em

04/06/2002 com o armazenamento e abastecimento de veículos automotores. O posto realiza a troca de óleo

de veículos e não realiza a atividade de lavagem de veículos.

O empreendimento possui as seguintes estruturas: pista de abastecimento, valas de troca de óleo de veículos

dentro da pista, escritório, sanitários, restaurante terceirizado, borracharia terceirizada, estacionamento

fechado e monitorado, estacionamento aberto, dentre outras.

O Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis – SASC é composto por 07 tanques, sendo 06

plenos com capacidade de 30 m³ e 01 bipartido com capacidade de 30 m³ (20/10) conforme a tabela, a seguir:

Tabela 2 – Características dos tanques

Tanque Combustível Capacidade (m³) Teste de
Estanqueidade

Ano da
Instalação*

01 Gasolina Comum/ Gasolina Aditivada 30 (20/10) 12/11/2020 2007
02 Diesel S10 30 12/11/2020 2007
03 Diesel S10 30 12/11/2020 2007
04 Diesel S10 30 12/11/2020 2009
05 Diesel S10 30 12/11/2020 2009
06 Diesel Comum 30 12/11/2020 2009
07 Diesel Comum 30 12/11/2020 2009
-- Òleo Queimado 3 12/11/2020 2007

Fonte: Autos do PA SLA Nº 0083/2021.

A capacidade de armazenagem total do SASC é de 210 m³ e a descarga do produto é do tipo direta.

Para verificação de vazamento é utilizado o sistema LMC, manualmente, verificando a diferença de nível e,

também, a medição de estoque eletrônica. O posto não possui monitoramento intersticial automático.

Todos os tanques são de PAREDE DUPLA (jaquetados), conforme NBR 13.785. O posto possui dois tanques

subterrâneos, sendo um para armazenamento de ARLA (5 m³) e outro para armazenamento de óleo queimado

(m³), proveniente das trocas de óleo realizadas em valas dentro da pista de abastecimento.

O empreendimento dispõe de 10 bombas para abastecimento dos veículos dotadas de bacia de contenção e

check valve e de 04 filtros de óleo diesel dotados de bacia de contenção e localizados dentro da pista de

abastecimento.

A pista de abastecimento apresenta piso impermeável em boas condições e dotada de canaletas, sendo

localizadas dentro da projeção da cobertura. Existem 06 valas destinadas à troca de óleo de veículos, dentro
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da pista de abastecimento. Os respiros dos tanques subterrâneos estão localizados acima da cobertura da

pista de abastecimento.

Com relação à equipamentos e sistemas de controle, o empreendimento é dotado de válvulas de retenção

(Check Valves) junto às bombas, proteção contra derramamento, câmara de acesso à boca de visita dos

tanques, contenção de vazamento sob a unidade abastecedora, canaleta de contenção da cobertura, uma

caixa Separadora de Água e Óleo – SAO (recebe efluente da pista de abastecimento). As áreas de

abastecimento de veículos e descarga de combustível são impermeabilizadas.

Com o objetivo de garantir a integridade do SASC (Sistema Subterrâneo de Armazenamento de Combustíveis),

o posto realiza testes de estanqueidade nos tanques subterrâneos. Em Novembro/2020, o empreendedor

contratou a empresa ALIANÇA TOTAL POSTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA para a realização dos testes

de estanqueidade nos tanques ativos, que comprovaram que tanto os tanques subterrâneos quanto as linhas

de transferência até as bombas, estão estanques. Os testes foram realizados pelo Engenheiro de Petróleo

Guilherme Elias de Souza, ART 14202000000006432165.

A energia elétrica utilizada pelo empreendimento é fornecida pela concessionária local, CEMIG.

Figura 01: Imagem da área do empreendimento contendo a localização do empreendimento.
Fonte: IDE SISEMA (acessado em 16/02/2021).
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3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Observa-se pela Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos – IDE SISEMA que o empreendimento não se localiza no interior de Unidades de Conservação (UC)

ou zona de amortecimento, nem em terras indígenas e quilombolas ou raios de restrição destas. Também não

se insere em corredores ecológicos legalmente instituídos pelo IEF e Sítios Ramsar e não interfere em Áreas

de Segurança Aeroportuárias.

O empreendimento está inserido dentro dos limites do bioma Mata Atlântica, delimitado pela Lei Ordinária nº.

11.428/2006 e está localizado na zona de transição da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, apesar de estar

localizado em zona urbana. Ainda, não se localiza em áreas prioritárias para conservação da biodiversidade.

Em relação aos recursos hídricos, observa-se que o empreendimento está inserido na Região da Bacia

Hidrográfica do rio Doce, mais especificamente na sub-bacia do rio Suaçuí Grande. Desta forma, o

empreendimento está inserido na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH DO4 -

Rio Suaçuí Grande.

Observa-se por meio da IDE SISEMA, que o empreendimento não se encontra no interior de áreas de conflitos

por uso de recursos hídricos definidas pelo IGAM, não intervém em Rios de Preservação Permanente, nem em

área de drenagem a montante de cursos d’água enquadrados em Classe Especial.

Por meio das coordenadas indicadas e de acordo com a IDE-SISEMA, observa-se que o empreendimento está

localizado no interior dos limites do município de Governador Valadares . O município de Governador

Valadares dista cerca de 320 km de Belo Horizonte e ocupa uma área de 2.342 km², com população estimada

pelo IBGE em 2020 de 281.046 habitantes.

4. INTERVENÇÃO EM RECURSO HÍDRICO

A água utilizada pelo empreendimento é proveniente de três poços tubulares, regularizadas através das

seguintes Portarias de Outorga, a saber:

Portaria nº 01205/2018 de 20/03/2018. Autorização de direito de uso de águas públicas

estaduais. Prc.07051/2014. Outorgante/Autorizante: Superintendente Regional de Meio

Ambiente do Leste Mineiro. Outorgada/Autorizatária: Rede HG Combustíveis Ltda, CNPJ:

13.569.064/0001-50. Poço Tubular. Bacia Hidrográfica: Rio Suaçuí. UPGRH: DO4. Ponto de

captação: Lat. 18º43'17"S e Long. 41º59'25"W. Vazão Autorizada (m3/h): 4,0. Finalidade:

Consumo humano e industrial, com o tempo de captação de 02:00 horas e 30 minutos/dia e

12 meses/ano. Prazo: 05 (cinco) anos, a contar do dia 21/03/2018, com possibilidade de

renovação, na forma regulamentar. Município: Governador Valadares/MG. Obrigação da

Outorgada/Autorizatária: Respeitar as normas do Código de Águas e Legislação do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes

descritas na portaria. Superintende Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro – Thiago
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Higino Lopes da Silva - no uso de sua atribuição estabelecida no art. 2º, inciso IV do

Decreto Estadual nº 46.967, de 10/03/2016.

Portaria nº 01206/2018 de 20/03/2018. Autorização de direito de uso de águas públicas

estaduais. Prc.07052/2014. Outorgante/Autorizante: Superintendente Regional de Meio

Ambiente do Leste Mineiro. Outorgada/Autorizatária: Rede HG Combustíveis Ltda, CNPJ:

13.569.064/0010-40. Poço Tubular. Bacia Hidrográfica: Rio Suaçuí. UPGRH: DO4. Ponto de

captação: Lat. 18º43'25"S e Long. 41º59'23"W. Vazão Autorizada (m3/h): 1,0. Finalidade:

Consumo humano e industrial, com o tempo de captação de 05:00 horas/dia, 12 meses/ano.

Prazo: 05 (cinco) anos, a contar do dia 21/03/2018, com possibilidade de renovação, na

forma regulamentar. Município: Governador Valadares/MG. Obrigação da

Outorgada/Autorizatária: Respeitar as normas do Código de Águas e Legislação do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes

descritas na portaria. Superintende Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro – Thiago

Higino Lopes da Silva - no uso de sua atribuição estabelecida no art. 2º, inciso IV do

Decreto Estadual nº 46.967, de 10/03/2016.

Portaria nº 01207/2018 de 20/03/2018. Autorização de direito de uso de águas públicas

estaduais. Prc.07053/2014. Outorgante/Autorizante: Superintendente Regional de Meio

Ambiente do Leste Mineiro. Outorgada/Autorizatária: Rede HG Combustíveis Ltda, CNPJ:

13.569.064/0010-40. Poço Tubular. Bacia Hidrográfica: Rio Suaçuí. UPGRH: DO4. Ponto de

captação: Lat. 18º43'25"S e Long. 41º59'21"W. Vazão Autorizada (m3/h): 5,0. Finalidade:

Consumo humano e industrial, com o tempo de captação de 03:00 horas/dia, 12 meses/ano.

Prazo: 05 (cinco) anos, a contar do dia 21/03/2018, com possibilidade de renovação, na

forma regulamentar. Município: Governador Valadares/MG. Obrigação da

Outorgada/Autorizatária: Respeitar as normas do Código de Águas e Legislação do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes

descritas na portaria. Superintende Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro – Thiago

Higino Lopes da Silva - no uso de sua atribuição estabelecida no art. 2º, inciso IV do

Decreto Estadual nº 46.967, de 10/03/2016.

5. RESERVA LEGAL (RL) E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

A Lei Estadual n° 20.922/2013, artigo 24, estabelece que:

Art. 24. Considera-se Reserva Legal a área localizada no interior de uma propriedade ou

posse rural, delimitada nos termos desta Lei, com a função de assegurar o uso econômico

de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
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reabilitação dos processos ecológicos e da biodiversidade, abrigar a fauna silvestre e

proteger a flora nativa.

O empreendimento REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA opera suas atividades numa porção do imóvel

denominado Fazenda Maria de Matos, 4,83ha conforme Certidão de Inteiro Teor matrícula 12.012, livro 2, folha

005, registrada no 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Governador Valadares – MG. A Reserva

Legal foi averbada consoante ao termo de responsabilidade/compromisso de averbação e preservação de RL

n°. 0405000330/13 firmado em 09/01/2014, área de 0,9680ha (AV 14 -17.926, livro 02 RG).

Com a finalidade de integrar as informações ambientais referentes à situação das APPs, das áreas de reserva

legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas

consolidadas das propriedades rurais, o empreendedor apresentou o demonstrativo do cadastro - registro MG-

3127701-BA14FD734D8A4C25A962B95C668CA17F.

O registro no CAR informa área total dede 4,84ha. Quanto à área de RL, o proprietário indicou que o imóvel

possui área de 0,9860ha compensada em outra propriedade de mesma titularidade, denominada Posto

Pinheiros Ltda.

O registro no SICAR do imóvel Sítio Pinheiros - MG-3127701-B926CEACE9804FA5B7D3BF15C11BF06E,

informa área total de possui 4,00ha, dos quais 2,42ha refere-se a RL (1,94ha relativos à RL averbada) e 0,48ha

à RL aprovada e não averbada.

Quando da averbação da RL, foi informado no termo de responsabilidade/compromisso de averbação e

preservação de RL, que a área constituía-se de pastagem, o que pôde ser verificado nas imagens disponíveis

no software Google Earth. Atualmente, a área encontra-se , em sua maioria, recoberta por vegetação nativa.

6. INVESTIGAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL

No processo anterior (PA Nº 01249/2003/003/2014), o empreendedor apresentou estudo de Investigação

Ambiental Preliminar, solicitado através de Informação Complementar (OF.SUPRAM-LM nº 061/2020), sendo

realizado em Maio/2020 e executado pelo responsável técnico Filipe Strutz Pinto, Engenheiro Ambiental,

CREA-MG 229605/D, ART 142000000006079135. O referido estudo foi protocolado na Gerência de Áreas

Contaminadas - GERAC da Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM (Processo SEI nº 2090-

01.0003251/2020)

Como foi identificado indícios de contaminação e a Matriz de Decisão para Execução da Investigação

Ambiental em SASC totalizou 17 pontos, foi identificada a necessidade da realização do estudo de
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Investigação Ambiental Confirmatória, sendo feito em Agosto/2020 e executado pelo responsável técnico Filipe

Strutz Pinto, Engenheiro Ambiental, CREA-MG 229605/D, ART 142000000006211184. Também foi

protocolado na GERAC/FEAM (Processo SEI nº 2090-01.0003251/2020), para as devidas providências.

7. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Efluentes Líquidos: Os efluentes gerados no posto possuem características oleosas, gerados nos processos

de troca de óleo, abastecimento e descarga de combustíveis. Também possuem características

domésticas/sanitários.

Medidas Mitigadoras: A pista de abastecimento possui canaletas de contenção na projeção da cobertura,

sendo que os efluentes oleosos gerados no posto são direcionados para uma caixa SAO e, posteriormente,

lançados em uma vala de infiltração. Já, os efluentes sanitários são encaminhados para um sistema fossa-

filtro-sumidouro.

Resíduos Sólidos: As atividades desenvolvidas nos postos geram resíduos sólidos classificados como

Resíduos Classe I (lodo da caixa SAO, óleo queimado, embalagens e filtros contaminados com óleo e graxa,

outros) e resíduos Classe II (papel e papelão, plástico e resíduos não recicláveis).

Medidas Mitigadoras: O empreendimento possui local apropriado para o armazenamento temporário dos

resíduos sólidos. Os resíduos Classe I são armazenados em tambores, em um depósito coberto, piso

impermeabilizado, dotado de bacia de contenção e com placas de identificação. O lodo da caixa SAO e

materiais contaminados com óleo e graxa são destinados para o Aterro Industrial - Classe I da empresa PRO

AMBIENTAL; os filtros de óleo são reciclados pela empresa PRO AMBIENTAL e as embalagens de lubrificante

são recicladas pela empresa GRI KOLETA. O óleo queimado é encaminhado para o re-refino realizado pela

empresa PROLUB. Os resíduos Classe II são coletados pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares e

destinados para o Aterro Sanitário da Vital Engenharia Ambiental, em Santana do Paraíso.

Contaminação do Solo e do Lençol Freático: A contaminação do solo e do lençol freático pode ocorrer em

caso de derramamentos durante o abastecimento de veículos e em vazamentos nos equipamentos, tanques

e tubulações enterrados.

Medidas mitigadoras: A pista de abastecimento possui piso impermeável com canaletas em seu entorno,

direcionadas à caixa SAO. As bocas de descarga também possuem piso concretado em seu entorno. Os

tanques, bombas e filtros possuem sump. As tubulações enterradas são de PEAD. São realizados testes de

estanqueidade no SASC periodicamente, conforme exigido na DN COPAM nº 108/07. Foram apresentados

Teste de Estanqueidade realizados pela empresa ALIANÇA TOTAL POSTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS

LTDA no ano de 2020, apontando que os tanques e tubulações subterrâneas estão estaques. Como, o posto

ainda possui tanques com parede simples, está prevista a troca de todos os tanques.
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Acidentes, Incidentes e Explosões: Os riscos de acidentes, incidentes e explosões podem ser decorrentes

de falha humana e/ou operacional.

Medidas Mitigadoras: Estes riscos são controlados através dos treinamentos básicos oferecidos aos

funcionários em Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Brigada de Incêndio através da empresa

DINÂMICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ministrado pelo Engenheiro de Segurança do

Trabalho Jadson Bruno Rocha Garcia, CREA-MG 183118/D, ART 14202000000006394914, em

Outubro/2020. O Plano de Atendimento à Emergência para Postos de Combustíveis – PAE/PC, também, foi

atualizado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Jadson Bruno Rocha Garcia, CREA-MG 183118/D,

ART 14202000000006367341, em Jullho/2020. O Plano de Manutenção de Equipamentos e Sistemas e

Procedimentos Operacionais foi elaborado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Enderson Moreira do

Nascimento, CREA-MG nº 133486/D, ART 14202000000006473915. O posto possui Auto de Vistoria do

Corpo de Bombeiros – AVCB SÉRIE MG - Nº 044564, válido até 04/10/2021, atestando que a edificação ou

área de risco possui as medidas de segurança contra incêndio, previstas no Decreto Estadual Nº 43805/2004.

8. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O Núcleo de Controle Ambiental do Leste Mineiro - NUCAM/LM realizou a análise do cumprimento das

condicionantes do PA nº 01249/2003/001/2003, sendo lavrados o Auto de Fiscalização - AF nº 120665/2020,

de 26/08/2020 e Auto de Infração - AI nº 212048/2020, de 26/08/2020 (por descumprir a condicionante nº 01,

referente ao automonitoramento).

Em 11/09/2020, o empreendedor solicitou o arquivamento do processo de renovação e a assinatura de um

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, através do Protocolo SIAM nº 0405578/2020.

O TAC foi firmado em 17/09/2020, Processo SEI 1370.01.0038893/2020-90, válido por 24 meses.

A seguir é apresentada as condicionantes estabelecidas no TAC e a análise sobre o cumprimento das mesmas.

1. Formalizar o processo de regularização ambiental da REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO

CHEROKEE.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do TAC.

Análise: O processo de LOC foi formalizado, via SLA, em 22/12/2020. Foi apresentado “print” da tela do SLA,

comprovando a formalização do referido processo, Recibo Eletrônico nº 24070519, de 08/01/2020 (Processo

SEI 1370.01.0000867/2021-44).
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Situação: Cumprida.

2. Apresentar o comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) correspondente

ao remanescente a ser pago do valor apurado em planilha nos autos do PA 01249/2003/003/2014.

Prazo: 30 dias, contados do envio ao e-mail <ambiental.mg@redehg.com.br.

Análise: Foi apresentado comprovante de pagamento através do Recibo Eletrônico nº 19821767, de

25/09/2020 (Processo SEI 1370.01.0041235/2020-03).

Situação: Cumprida.

3. Executar o Automonitoramento do empreendimento, conforme descrito, a seguir:

Locais de amostragem Parâmetros a serem analisados Frequência

Entrada e Saída do
Sistema de Tratamento

de Esgoto

Vazão, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),
Demanda Química de Oxigênio (DQO), pH, Sólidos
em Suspensão Totais (SST), Sólidos Sedimentáveis
(SS), substancias tensoativas que reagem com azul
de metileno (Surfactantes), óleos minerais e óleos

vegetais e gorduras animais.

Semestral

Entrada e Saída da
caixa Separadora de
Água e Óleo - SAO

Vazão, Demanda Química de Oxigênio (DQO), pH,
Sólidos em Suspensão Totais (SST), Sólidos

Sedimentáveis (SS), substancias tensoativas que
reagem com azul de metileno (Surfactantes), óleos
minerais e óleos vegetais e gorduras animais.

Semestral

(1) 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.

Relatórios: Enviar, semestralmente, todos os meses de abril e outubro, à SUPRAM LM, os resultados
das análises efetuadas. O relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro
profissional e a assinatura do responsável técnico pela amostragem, além da produção industrial e do
número de empregados no período. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório
responsável pelas determinações.

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos do §2º do
art. 3º da Deliberação Normativa nº 216/2017, que poderá ser acompanhada de projeto de adequação do
sistema de controle em acompanhamento.

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o ano, o órgão
ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação adotadas.

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

Prazo: Durante a vigência do TAC.

Análise: Foram apresentadas as análises da caixa SAO e da fossa-filtro referente ao mês de Outubro. Para o

parãmetro “Surfactantes” foi apresentado um laudo técnico com justificativa para o descumprimento do limite

estabelecido pela DN COPAM nº 01/2008, com as medidas corretivas adotadas e cronograma de execução. A
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documentação foi apresentada através do Recibo Eletrônico nº 21255047, de 30/10/2020 (Processo SEI

1370.01.0048323/2020-08). Foi apresentada nova análise do parâmetro “Surfactantes” da caixa SAO e da

fossa-filtro, através do Recibo Eletrônico nº 21235047, de 26/11/2020 (Processo SEI 1370.01.0053680/2020-

93), dentro do limite estabelecido pela legislação vigente.

Situação: Cumprida.

4. Apresentar o automonitoramento dos Resíduos Sólidos e Rejeitos, conforme a seguir:

4.1 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 nº 232/2019.
Prazo: Conforme disposto na DN COPAM nº 232/2019.

4.2 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: Conforme disposto na DN COPAM nº 232/2019.

RESÍDUO TRANSPORTADOR DESTINAÇÃO FINAL
QUANTITATIVO

TOTAL DO SEMESTRE
(tonelada/semestre)

OBS.

D
en
om

in
aç
ão

e
có
di
go

da
lis
ta
IN

IB
AM

A
13
/2
01
2

O
rig
em

C
la
ss
e

Ta
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de
ge
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çã
o
(k
g/
m
ês
)

R
az
ão

so
ci
al

En
de
re
ço

co
m
pl
et
o

Te
cn
ol
og
ia
(*
)

Destinador /
Empresa

responsável

Q
ua
nt
id
ad
e
D
es
tin
ad
a

Q
ua
nt
id
ad
e
G
er
ad
a

Q
ua
nt
id
ad
e
Ar
m
az
en
ad
a

Razão
social

Endereço
completo

(*) 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)
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 O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG,
que são aqueles elencados no art. 2º da DN COPAM nº 232/2019, deverá ser apresentado,
semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de documentos.

 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.

Análise: Foi apresentada a Declaração de Movimentação de Resíduos - DMR nº 25950, do 1º Semestre/2020

(01/01/2020 à 30/06/2020), enviada pelo sistema MTR em 18/08/2020, através do Recibo Eletrônico nº

21255047, de 30/10/2020 (Processo SEI 1370.01.0048323/2020-08).

Situação: Cumprida.

Deste modo, conclui-se que houve o cumprimento total das condicionantes estabelecidas no TAC firmado em

17/09/2020.

9. CONTROLE PROCESSUAL

9.1. Da natureza jurídica do Processo Administrativo

Trata-se de pedido formalizado sob o nº 83/2021, na data de 22/12/2020, por meio da plataforma eletrônica

SLA1 (solicitação nº 2020.09.01.003.0002605), sob a rubrica de Licença de Operação Corretiva (LAC-1), pelo

empreendedor REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ nº 13.569.064/0010-40), para a execução da

atividade descrita como “posto revendedor de combustíveis” (código F-06-01-7 da DN COPAM nº 217/2017),

para uma capacidade total de armazenagem de 210 m³, Classe 4, em empreendimento denominado “POSTO

CHEROKEE”, localizado na Rodovia BR 116, Km 399, zona rural do município de Governador Valadares/MG,

CEP: 35109-500, conforme se extrai do Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas – CADU.

Análise documental preliminar realizada na data de 12/01/2020, ocasião em que foram inseridas/cadastradas

as solicitações de informações complementares de cunho jurídico perante o SLA em consonância com as

diretrizes da Instrução de Serviço SISEMA nº 06/2019.

O empreendedor solicitou, por intermédio de sua preposta/procuradora, Sra. TAÍSA MARÇAL MARCELINO, o

arquivamento deste Processo Administrativo de RENLO nº 01249/2003/003/2014, que antecedeu ao P.A. nº

83/2021 – SLA, cujo requerimento foi materializado nos autos daquele Processo Administrativo (Protocolo

1 A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) instituiu o novo Sistema de
Licenciamento Ambiental – SLA, por força da Resolução SEMAD nº 2.890/2019, passando a plataforma a ser
disponibilizada para acesso a partir do dia 05/11/2019, orientada pela Instrução de Serviço SISEMA nº 06/2019.
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SIAM nº 0405578/2020, de 11/09/2020), sob a seguinte justificativa: “O pedido de arquivamento se faz

necessário, pois será formalizado novo processo de Licenciamento Corretivo. Desta forma solicitamos a

assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para que o Posto Cherokee possa continuar sua

operação, até que a nova licença ambiental seja concedida” (sic). Por conseguinte, o P.A. de RENLO nº

01249/2003/003/2014 foi arquivado por força de decisão administrativa publicada na Imprensa Oficial de Minas

Gerais (IOF/MG) em 07/10/2020 (Protocolo SIAM nº 0454411/2020).

O empreendimento firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Estado de Minas Gerais, por

intermédio da SEMAD e SUPRAM/LM, na data de 17/09/2020, com prazo inicial de validade de vinte e quatro

meses (vigente)2, donde se extrai, dentre outras, as seguintes informações (Protocolo SIAM nº 0415404/2020 e

Documento nº 19470077, respectivo ao Processo SEI 1370.01.0038893/2020-90):

[...] CONSIDERANDO que a empresa dispunha de Licença de Operação para o empreendimento

“Posto Cherokee”, para a atividade deposto revendedor de combustíveis - tancagem de 210 m³, e que

se encontrava em análise nesta unidade regional o PA 01249/2003/003/2014, de Renovação de LO;

CONSIDERANDO que o funcionamento do empreendimento não atendeu ao programa de

automonitoramento previsto na condicionante 01 da Licença de Operação, razão pela qual solicitou o

arquivamento do PA n.° 01249/2003/003/2014, conforme documento protocolizado no Sistema

Integrado de Informação Ambiental (Siam) sob a Id. 0405578/2020;

CONSIDERANDO que, em virtude das constatações relatadas, foi lavrado em desfavor da empresa o

Auto de Infração 212048/2020, com aplicação da penalidade de multa simples;

CONSIDERANDO que o empreendedor solicitou oportunidade para celebrar Termo de Ajustamento

de Conduta, conforme protocolo Siam 0405578/2020;

CONSIDERANDO as previsões contidas no artigo 16, § 9º, da Lei Estadual 7.772/1980, bem como no

artigo 106, § 11, da Lei Estadual 20.922/2013, de acordo com o disposto nos artigos 32, § 1º; 37, § 1º;

e 106, § 1º, todos do Decreto Estadual 47.383/2018;

CONSIDERANDO que a equipe interdisciplinar da Supram LM, conforme MEMO. Supram. LM-DRRA

124 /2020 - Id. 19378989, entende tecnicamente viável a assinatura de TAC, mediante condições e

prazos, com o fim de viabilizar a continuidade da operação do empreendimento: [...]

O TAC firmado na data de 17/09/2020 foi publicizado na Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOF/MG) em

19/09/2020, caderno I, p. 60 (Documento nº 19603410, respectivo ao Processo SEI 1370.01.0038893/2020-90),

nos termos do Art. 4º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.650/2003.

A equipe técnica da SUPRAM/LM considerou, para o fim de conclusão da análise deste requerimento de

Licença de Operação Corretiva, a vistoria realizada nas dependências do empreendimento no dia 23/09/2019

2 As informações foram obtidas a partir de pesquisa realizada junto ao banco de dados da SUPRAM/LM e SEI na data de
21/10/2020.
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(Relatório de Vistoria nº 048/2019), no âmbito da análise do Processo Administrativo de RENLO nº

01249/2003/003/2014, arquivado, conforme se extrai da narrativa constante do capítulo 2.1 deste Parecer

Único – Contexto histórico.

Solicitadas informações complementares via Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA, na data de

1º/03/2021, no prazo de 15 dias, os esclarecimentos e/ou documentos perquiridos foram apresentados

tempestivamente no dia 16/03/2021.

O Núcleo de Controle Ambiental do Leste Mineiro - NUCAM/LM, realizou a análise do cumprimento das

condicionantes do P.A. de RENLO nº 01249/2003/001/2003, arquivado, sendo lavrados o Auto de Fiscalização

nº 120665/2020, de 26/08/2020, e o Auto de Infração nº 212048/2020, de 26/08/2020 (por descumprimento da

condicionante nº 01, referente ao automonitoramento).

As condicionantes do TAC foram objeto de análise técnica no capítulo 8 deste Parecer Único.

O Processo Administrativo seguiu a regular tramitação perante o Órgão Ambiental.

9.2. Da documentação apresentada

O empreendedor, em atendimento à legislação vigente, instruiu o processo de licenciamento ambiental

eletrônico com os documentos listados no módulo “documentos necessários” do SLA, respectivos à

Formalização de Processo de Licenciamento, saneados à guisa de informações complementares solicitadas

pelo Órgão Ambiental, a citar:

• Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou justificativa, caso o empreendimento ainda não

tenha passado por vistoria: Documento nº 044564 (Processo nº 388/2015), com validade até

04/10/2021.

• CAR - Cadastro Ambiental Rural: registros nº (i) MG-3127701-

BA14.FD73.4D8A.4C25.A962.B95C.668C.A17F (alusivo à Matrícula nº 12.012 – SÍTIO CACIQUE –

imóvel matriz – Governador Valadares), efetuado em 27/07/2015, figurando como proprietária REDE

HG IMÓVEIS LTDA.; e (ii) MG-3127701-B926.CEAC.E980.4FA5.B7D3.BF15.C11B.F06E (alusivo à

Matrícula nº 17.926 – POSTO PINHEIROS – imóvel receptor – Governador Valadares), efetuado em

27/07/2015, figurando como proprietária REDE HG IMÓVEIS LTDA.

• Certidão Municipal (uso e ocupação do solo): abordagem realizada em tópico próprio neste Controle

Processual.

• Certificado de Registro junto à ANP: Despacho nº 1259, publicado na data de 29/08/2014.
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• Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP).

• Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de

Defesa Ambiental (CTF/AIDA).

• Certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial-

INMETRO, ou entidade por ele credenciada, atestando a conformidade quanto à fabricação, montagem

e comissionamento dos equipamentos e sistemas previstos no Art. 4º da Resolução CONAMA

273/2000: o empreendedor formulou pedido de exclusão da exigência de apresentação do Certificado

do INMETRO, cujo requerimento aquilatado pela equipe técnica da SUPRAM/LM e refletido nas

condicionantes deste Parecer Único.

• Comprovante de propriedade, posse ou outra situação que legitime o uso do espaço territorial para o

desenvolvimento da atividade: (i) Certidão imobiliária – Matrícula nº 12.012, do 1º Ofício Registral da

Comarca de Governador Valadares, com área total de 4,83,98 ha, cuja propriedade foi integralizada ao

patrimônio da empresa REDE HG IMÓVEIS LTDA. (R-26-12012); e (ii) instrumento particular de

locação de imóvel não residencial firmado entre as empresas REDE HG IMÓVEIS LTDA. (locadora) e a

REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA. (locatária), ora requerente, com validade até 31/07/2025.

• Comprovante de protocolo da formalização do processo para obtenção do ato autorizativo ou outro

ato autêntico capaz de regularizar a intervenção em Recursos Hídricos: Portarias de Outorga nº

01205/2018, 01206/2018 e 01207/2018, respectivas aos Processos nº 07051/2014, 07052/2014 e

07053/2014, todas com validade de cinco anos, a contar do dia 21/03/2018.

• Plano de Controle Ambiental – PCA com ART.

• Relatório de Controle Ambiental – RCA com ART.

• Plano de manutenção de equipamentos e sistemas e procedimentos operacionais.

• Plano de resposta a incidentes.

• Programa de treinamento de pessoal.

• Relatório Técnico do Teste de Estanqueidade, para tanques subterrâneos, acompanhado de ART.

• Publicação de Requerimento de Licença.

9.3. Da representação processual
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Constam dos autos do processo eletrônico: (i) cópia de instrumento público de mandato outorgado pela

empresa REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ nº 13.569.064/0010-40), na data de 27/07/2020 (com prazo

de validade de um ano, a contar da emissão); (i) cópias do Contrato Social da empresa – 30ª Alteração com

consolidação contratual realizada 16/04/2020; (ii) cópias da documentação de identificação pessoal do sócio

administrador da empresa, Sr. FERNANDO GOMES HENRIQUES, e da procuradora outorgada, Sra. TAÍSA

MARÇAL MARCELINO, comprovando-se o vínculo entre a empresa e as pessoas físicas responsáveis pelo

cadastro das informações no SLA; e (iii) comprovante de inscrição do CNPJ do qual se extrai a situação

cadastral “ativa” do empreendimento junto à Receita Federal (Id. 60379).

9.4. Da certidão/declaração de conformidade emitida pela municipalidade

Dispõe o Art. 10, § 1º, da Resolução CONAMA nº 237/1997:

Art. 10. (...)

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da

Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em

conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a

autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos

competentes.

Trata-se, portanto, a certidão/declaração de conformidade municipal, de documento que ostenta caráter

vinculante no processo de licenciamento ambiental. Nesse sentido: Parecer AGE/MG nº 15.915/2017.

O Município de Governador Valadares declarou, na data de 05/06/2020, por intermédio do Diretor da Gerência

de Licenciamento de Uso e Ocupação do Solo - GLUOS (em exercício), Sr. Paulo Roberto Lukschal Amaral –

Matrícula nº 783862, e da Engenheira Civil, Sra. Semia Halabi Ribeiro – Matrícula nº 578754, conjuntamente,

que o tipo de atividade desenvolvida e o local de instalação do empreendimento estão em conformidade com

as leis e regulamentos administrativos do Município (Referência nº 006190/2020), consoante exigência contida

no Art. 10, § 1º, da Resolução CONAMA nº 237/1997 c/c Art. 18, § 2º, do Decreto Estadual nº 47.383/2018,

com redação determinada pelo Art. 6º do Decreto Estadual nº 47.837/2020.

9.5. Da publicação do requerimento de licença

O empreendedor promoveu a publicação do pedido de licença ambiental em periódico físico local/regional, a

saber, Jornal “O Tempo”, de Belo Horizonte, com circulação no dia 03/03/2021, conforme exemplar de jornal

acostado aos autos eletrônicos (Id. 63393). O Órgão Ambiental, por sua vez, promoveu a publicação

retificadora do requerimento de licença ambiental na Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOF/MG) em

08/01/2021, caderno I, p. 11; tudo nos termos dos Arts. 30/32 da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017

c/c Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 10.650/2003.
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9.6. Da Certidão Negativa de Débitos Ambientais – CNDA

Por meio da Certidão nº 0097070/2021, expedida pela Superintendência Regional em 03/03/2021, mediante

acesso remoto, não se constatou, até a referida data, a existência de débitos decorrentes da aplicação de

eventuais multas por infringência à legislação ambiental junto ao Sistema Integrado de Informação Ambiental

(SIAM), conforme certidão anexada ao SLA.

Lado outro, a partir de consulta ao Sistema de Cadastro de Autos de Infrações (CAP), também realizada

remotamente na data de 03/03/2021, verificou-se a existência do Auto de Infração nº 212048/2020, lavrado na

data de 26/08/2020, alusivo à prática da infração descrita no código 105, Anexo I, do Decreto Estadual nº

44.844/2008, classificação grave, porte grande, com penalidade de multa simples no valor histórico de

R$ 40.964,41.

Do Relatório de Autos de Infração emitido pelo sistema CAP extrai-se a informação de que o débito, constituído

na data de 12/10/2020, foi parcelado em 24 prestações (a requerimento do autuado), pelo que o empreendedor

quitou duas parcelas, no valor de R$ 3.427,30, o que demonstra que a autuação se tornou definitiva
(relatório anexado ao SLA).

E, consoante se extrai da orientação contida no Art. 32, §§ 4º e 5º, do Decreto Estadual nº 47.383/2018 (com

redação determinada pelo Decreto Estadual nº 47.837/2020):

Do Licenciamento Corretivo

Art. 32. (...)

§ 4º – A licença ambiental corretiva terá seu prazo de validade reduzido em dois anos a cada infração

administrativa de natureza grave ou gravíssima cometida pelo empreendimento ou atividade, desde

que a respectiva penalidade tenha se tornado definitiva nos cinco anos anteriores à data da

concessão da licença.

§ 5º – A validade da licença corretiva, aplicadas as reduções de que trata o § 4º, não será inferior a

dois anos no caso de licença que autorize a instalação ou inferior a seis anos no caso de licenças que

autorizem a operação. [grifo nosso]

Logo, impõe-se que a licença ambiental corretiva a ser eventualmente emitida no caso concreto tenha o seu

prazo de validade reduzido em dois anos à vista da constatação de uma infração administrativa de natureza

grave cometida pelo empreendimento ou atividade (Auto de Infração nº 212048/2020) e que se tornou definitiva

nos cinco anos anteriores à data deliberação decisória acerca do requerimento de licença ambiental objeto

deste Processo Administrativo.

9.7. Das Intervenções Ambientais e Compensações
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Não há indicação de intervenção ambiental a ser autorizada na área do empreendimento nesta fase do

licenciamento ambiental, conforme declarado pelo empreendedor no SLA nos módulos “critérios locacionais” e

“fatores que alteram a modalidade”.

As questões técnicas alusivas à não incidência de compensações ambientais e à inexistência de novas

intervenções ambientais nesta fase do licenciamento ambiental foram objeto de análise no capítulo x deste

Parecer Único.

9.8. Das Unidades de Conservação

Segundo informado no módulo de caracterização do SLA, a área do empreendimento não abrange outros

Municípios/Estados.

O relatório extraído da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos (IDE-SISEMA), instituída pela Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.466/2017, informa

não se encontrar o empreendimento no interior de Unidade de Conservação (capítulo 3 deste Parecer Único –

Caracterização Ambiental).

9.9. Da Reserva Legal

A Reserva Legal (RL), conforme Arts. 24 e 25 da Lei Estadual nº 20.922/2013, é assim definida:

Das Áreas de Reserva Legal

Art. 24. Considera-se Reserva Legal a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,

delimitada nos termos desta Lei, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável

dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos

ecológicos e da biodiversidade, abrigar a fauna silvestre e proteger a flora nativa.

Art. 25. O proprietário ou possuidor de imóvel rural manterá, com cobertura de vegetação nativa, no

mínimo 20% (vinte por cento) da área total do imóvel a título de Reserva Legal, sem prejuízo da

aplicação das normas sobre as APPs, excetuados os casos previstos nesta Lei.

A área de Reserva Legal será registrada no órgão ambiental competente, por meio de inscrição da propriedade

ou posse rural no CAR, sendo vedada a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão, a

qualquer título, ou de desmembramento, observadas as exceções previstas na Lei Estadual nº 20.922, de 2013

(Art. 87, caput, do Decreto Estadual nº 47.749/2019).

O empreendedor trouxe aos autos cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação e

Preservação de Reserva Legal firmado pelo sócio do empreendimento, Sr. HÉLIO GOMES ALVES, junto ao

Núcleo Regional de Regularização Ambiental de Governador Valadares – NRRA/GV – SUPRAM/LM, na data

de 09/01/2014, no qual ficou obrigado a averbar área não inferior a 20% da área total do “imóvel matriz” -
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Matrícula nº 12.012 (4,83,98 ha) - sobre o “imóvel receptor” denominado “Posto Pinheiros”, Matrícula nº 17.926,

com área total de 4,84 ha, tudo em consonância com a legislação vigente à época da assinatura do respectivo

Termo (Id. 60428).

No caso, depois de solicitadas informações complementares, o empreendedor apresentou os Recibos de

Inscrição dos Imóveis Rurais no CAR, alusivos às Matrículas nº 12.012 (imóvel matriz) e 17.926 (imóvel

receptor), nos termos dos Arts. 30 e 31, ambos da Lei Estadual nº 20.922/2013 (Id. 60518 e 60520).

As questões de cunho técnico acerca da área de Reserva Legal, notadamente quanto ao percentual exigido

pelo Art. 25 da Lei Estadual nº 20.922/2013, foram objeto de análise no capítulo 5 deste Parecer Único.

Registra-se, por necessário, que a responsabilidade pelas informações de propriedade sobre o imóvel rural

onde funciona o empreendimento e aquelas lançadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é exclusiva do(a)

empreendedor/preposto(a) que carreou os documentos cartorários, particulares e autodeclaratórios aos autos

do presente Processo Administrativo.

9.10. Dos Recursos Hídricos

Cediço é que a outorga do direito de uso de água cuida-se de instrumento legal que assegura ao usuário o

direito de utilizar os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos (Art. 20, CRFB/88), tratando-se de ato de

caráter personalíssimo, e, sendo assim, as águas são alocadas para uso e usuário definidos, considerando-se

as disponibilidades hídricas e mantendo-se as prioridades de cada uso definidas no Planejamento

estabelecido pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM).

O empreendedor informou no módulo “dados adicionais” do SLA, que, para o exercício da atividade pretendida,

fará uso/intervenção em recurso hídrico outorgável, pelo que anexou aos autos eletrônicos cópias dos

certificados alusivos às Portarias de Outorga nº 01205/2018, 01206/2018 e 01207/2018, respectivas aos

Processos nº 07051/2014, 07052/2014 e 07053/2014, todas com validade de cinco anos, a contar do dia

21/03/2018, vigentes.

As questões técnicas alusivas à utilização de recursos hídricos foram objeto de análise no capítulo 4 deste

Parecer Único.

Consigna-se, por oportuno, que a publicação dos atos de outorga, nos termos do Decreto Estadual nº

47.705/2019 e Portaria IGAM nº 48/2019, poderá ser verificada junto ao sítio eletrônico do Instituto Mineiro de

Gestão das Águas (IGAM) e perante a IOF/MG, se for o caso.

9.11. Da manifestação dos órgãos intervenientes

Em relação às manifestações de órgãos intervenientes, o Art. 27 da Lei Estadual nº 21.972/2016, dispõe o

seguinte:
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Art. 27. Caso o empreendimento represente impacto social em terra indígena, em terra quilombola, em

bem cultural acautelado, em zona de proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental

municipal e em área onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida, dentre outros, o

empreendedor deverá instruir o processo de licenciamento com as informações e documentos

necessários à avaliação das intervenções pelos órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e

municipais detentores das respectivas atribuições e competências para análise.

No caso, extrai-se do módulo “fatores de restrição” do SLA que o empreendedor assinalou a opção “não se

aplica” para a ocorrência de impactos nas áreas/bens delineados no Art. 27 da Lei Estadual nº 21.972/2016,

contudo, esta marcação não exclui a necessidade de o empreendimento informar ao Órgão Ambiental, por

meio de outros documentos (estudos ambientais, por exemplo) acerca dos demais impactos causados no

exercício de suas atividades.

Instado a se manifestar, o empreendedor declarou expressamente, na data de 02/03/2021, por intermédio da

preposta/procuradora, Sra. TAÍSA MARÇAL MARCELINO, que o empreendimento não representa impacto

social em terra indígena, em terra quilombola, em bem cultural acautelado, em zona de proteção de aeródromo,

em área de proteção ambiental municipal e em área onde ocorra a necessidade de remoção de população

atingida, consoante exigência prevista no Art. 27 da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, cujo documento

foi anexado ao processo eletrônico (Id. 60521).

Assim, não há indicação de bem ou área objeto de proteção especial e, por conseguinte, não há falar em

manifestação de órgãos intervenientes no caso em tela.

9.12. Das declarações de responsabilidade firmadas pelo empreendedor no SLA

O empreendedor/consultor declarou no SLA, no módulo “enquadramento”, sob as penas da Lei: (i) que as

informações prestadas são verdadeiras e que esta ciente de que a falsidade na prestação destas informações

constitui crime, conforme preceitua o Art. 299 do Código Penal e o Art. 69-A da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes

Ambientais), sem prejuízo das sanções administrativas e do dever de indenização civil porventura incidente em

caso de dano ambiental; (ii) ter ciência sobre o fato de que as intervenções ambientais realizadas até a data de

22 de julho de 2008, enquadráveis ou não na hipótese de uso antrópico consolidado em APP na zona rural,

podem ser passíveis ou não de regularização ambiental ou, até mesmo, serem vedadas de forma expressa

pela legislação (Resolução SEMAD/IEF nº 1905/2013, Lei Estadual nº 20.922/2013 e Lei Federal nº

12.651/2012), motivo por que a sua ciência sobre o tema tem como efeito ratificar o seu dever de buscar a

respectiva autorização do Órgão Ambiental, se pertinente em tais ocasiões, bem como de respeitar as

vedações quanto às eventuais intervenções - com especial atenção àquelas afetas ao regime jurídico das

Áreas de Preservação Permanente. Por consequência e ante a sua ciência, sabe, também, que a

inobservância dos preceitos expendidos acima poderá ocasionar o imediato indeferimento do processo de

licenciamento ambiental correlato à situação de irregularidade constatada, sem prejuízo das sanções penais,

cíveis e administrativas que se cumulem no caso sob análise; e (iii) que está ciente que a(s) atividade(s)
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indicada(s) é(são) passível(íveis) de registro do Cadastro Técnico Federal, sendo obrigação imperativa para a

sua operação, sob pena de cancelamento futuro da licença a ser emitida caso seja verificado seu

descumprimento.

9.13. Da competência para julgamento da pretensão de licenciamento ambiental

Como é sabido, cabe ao Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – dentre outros, decidir, por meio

de suas câmaras técnicas, sobre processo de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos de

grande porte e médio potencial poluidor, consoante preconizado no Art. 14, caput e inciso III, alínea “b”, da Lei

Estadual nº 21.972/2016, competindo à Câmara de Atividades Industriais – CID – deliberar sobre processo de

licenciamento ambiental, considerando a natureza da atividade ou empreendimento de sua área de

competência (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),

nos moldes estabelecidos pelo Art. 14, inciso IV e § 1º, inciso II, do Decreto Estadual nº 46.953/2016.

Lado outro, infere-se da orientação contida no subitem 2.15 da Instrução de Serviço SISEMA nº 01/2018:

2.15. Da competência para decisão de empreendimentos classe 4

Deverá ser observado que, após a alteração da matriz apresentada na Tabela 2 do Anexo Único da

DN Copam nº 217 de 2017, as Câmaras Técnicas passaram a ter competência de deliberar, além de

empreendimentos classe 5 e 6, também os de classe 4 quando de porte G, nos termos do inciso III, art.

14 da Lei nº 21.972 de 2016. [grifo nosso]

Logo, no caso em exame, compete ao Órgão Colegiado aquilatar e julgar a pretensão de licenciamento

ambiental materializada no caso em tela.

9.14. Considerações finais

O processo encontra-se formalizado e instruído com a documentação exigível no módulo “documentos

necessários” do SLA e procedimentos internos, consoante previsto no Art. 17, § 1º, do Decreto Estadual nº

47.383/2018, à vista do enquadramento previsto na Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017.

Cuida-se de empreendimento de enquadramento Classe 4 (quatro), fator locacional zero, e a análise técnica

concluiu pela concessão da Licença de Operação Corretiva (LAC-1), com validade de 8 (oito) anos, nos
termos do Art. 15, inciso IV c/c Art. 32, §§ 4º e 5º, ambos do Decreto Estadual nº 47.383/2018.

A análise dos estudos ambientais não exime o empreendedor e os profissionais que os elaboraram de suas

responsabilidades técnica e jurídica pelas informações apresentadas, assim como da comprovação quanto

à eficiência das medidas de mitigação adotadas.

Nesse sentido preconiza o Art. 11 da Resolução CONAMA nº 237/1997:
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Art. 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por

profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor.

Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no

caput deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções

administrativas, civis e penais.

Conforme orientação da Instrução de Serviço SISEMA nº 06/2019, a identificação do pagamento dos

respectivos custos referentes à formalização processual é realizada de forma automática por meio da

integração do SLA ao webservice de consulta da SEF/MG.

Assim, sugere-se a remessa dos autos ao Órgão Colegiado competente (CID) para aquilatar e julgar a

pretensão de licenciamento ambiental materializada no caso em tela, consoante preconizado no Art. 14, caput

e inciso III, alínea “b”, da Lei Estadual nº 21.972/2016 c/c Art. 14, inciso IV e § 1º, inciso II, do Decreto Estadual

nº 46.953/2016 c/c subitem 2.15 da Instrução de Serviço SISEMA nº 01/2018.

Diante do exposto, encerra-se o controle processual, cujo capítulo possui natureza meramente opinativa, sob o

prisma estritamente jurídico (não adentrando as questões de cunho técnico), e devidamente embasado nos

documentos apresentados pelo empreendedor nos autos do Processo Administrativo e na legislação

ambiental/processual disponível e aplicável ao caso concreto no momento da elaboração do Parecer Único.

Nesse sentido: Parecer AGE/MG nº 16.056, de 21 de novembro de 2018.

10. CONCLUSÃO

A equipe interdisciplinar da SUPRAM LM sugere o DEFERIMENTO da Licença de Operação Corretiva (LOC),

para o empreendimento REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE para a atividade de “Postos

revendedores de combustíveis”, Código F-06-01-7, cuja capacidade de armazenagem é de 210 m³, no

município de Governador Valadares-MG, pelo prazo de 08 (oito) anos, vinculada ao cumprimento das

condicionantes e programas propostos.

As considerações técnicas e jurídicas descritas neste parecer opinativo devem ser apreciadas pela Cãmara

Técnica de Atividades Industriais - CID do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, conforme

disposições do Decreto Estadual nº 46.953, de 23 de fevereiro de 2016.

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 LM, 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 apresentados nesta licença, sendo a
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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.

11. ANEXOS

ANEXO I. CONDICIONANTES PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA (LOC) DA REDE HG
COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE.

ANEXO II. PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LOC) DA REDE
HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE.

ANEXO III. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE.
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ANEXO I
CONDICIONANTES PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA (LOC) DA

REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE

Empreendedor: REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA
Empreendimento: REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO CHEROKEE
CNPJ: 13.569.064/0010-40
Atividade: “Postos revendedores de combustíveis”
Código DN 217/17: F-06-01-7
Município: Governador Valadares
Responsável pelos Estudos: Taísa Marçal Marcelino
Referência: Licença de Operação Corretiva - LOC
Processo SLA: 0083/2021
Validade: 08 (oito) anos
Item Descrição da Condicionante Prazo*

01 Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido no Anexo II.
Durante a vigência da
Licença de Operação

Corretiva (LOC)

02

Apresentar, anualmente a Supram LM, todo mês de MARÇO, o Teste de
Estanqueidade do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis
(SASC), bem como Certificado de Calibração dos Equipamentos, conforme
estabelecido na DN COPAM nº 108/2007 e respectivas ABNT/NBR, elaborado
por profissional devidamente habilitado, acompanhado de sua respectiva ART
(original). Ainda, apresentar cópia do certificado expedido pelo INMETRO da
empresa responsável pela execução do teste.

Durante a vigência da
Licença de Operação

Corretiva (LOC)

03

Apresentar, anualmente a Supram LM, todo mês de MARÇO, Certificados de
Treinamento dos Funcionários em Segurança e Meio Ambiente e para Brigada
de Incêndio atualizados, conforme estabelecido na Deliberação Normativa
COPAM Nº 108/2007. Ressalta-se que o treinamento deverá ser ministrado por
empresa especializada ou profissional habilitado, acompanhado de sua
respectiva ART.

Durante a vigência da
Licença de Operação

Corretiva (LOC)

04

Apresentar, anualmente a Supram LM, todo mês de MARÇO, relatório
fotográfico (com fotos datadas) da manutenção do piso e dos canais de
drenagem de efluentes das áreas de lavagem, de troca de óleo de veículos e
abastecimento. Evitar permanência de rachaduras nos pisos; e evitar
obstruções dos canais que interligam estas áreas a caixa separadora de água
e óleo, impedindo o fluxo normal de efluentes para esta última.

Durante a vigência da
Licença de Operação

Corretiva (LOC)

05
Apresentar a renovação do AVCB SÉRIE MG Nº 044564, de 04/10/2018,
válido até 04/10/2021.

Até 30 dias após sua
renovação, todas as
vezes que forem

necessárias durante
a vigência da licença.

06

Manter arquivado no empreendimento cópias impressas, na íntegra, dos
relatórios de cumprimento das condicionantes, acompanhadas da respectiva
ART, as quais deverão ficar disponíveis ao órgão ambiental durante a vigência
da licença ambiental e pelo período de 05 (cinco) anos após o vencimento da
mesma, podendo ser solicitadas a qualquer tempo, inclusive pelo agente de
fiscalização ambiental.

------

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

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento poderão sofrer alterações

a critério da área técnica da SUPRAM LM, face ao desempenho apresentado;

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição original do projeto das

instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente informada e aprovada pelo órgão

ambiental.
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ANEXO II
PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LOC) DA

REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE

1. Resíduos Sólidos e Rejeitos

1.1 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 nº 232/2019.

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

1.2 Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG

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

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

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

RESÍDUO
TRANSPORTADOR DESTINAÇÃO FINAL

QUANTITATIVO
TOTAL DO SEMESTRE

(tonelada/semestre)

OBS.

D
en
om

in
aç
ão

e
có
di
go

da
lis
ta
IN

IB
AM

A
13
/2
01
2

O
rig
em

C
la
ss
e

Ta
xa

de
ge
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çã
o
(k
g/
m
ês
)

R
az
ão

so
ci
al

En
de
re
ço

co
m
pl
et
o

Te
cn
ol
og
ia
(*
)

Destinador /

Empresa

responsável

Q
ua
nt
id
ad
e
D
es
tin
ad
a

Q
ua
nt
id
ad
e
G
er
ad
a

Q
ua
nt
id
ad
e
Ar
m
az
en
ad
a

Razão

social

Endereço

completo

(*) 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)
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 O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG,

que são aqueles elencados no art. 2º da DN COPAM nº 232/2019, deverá ser apresentado,

semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de documentos.

 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.

2. Efluentes Líquidos

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise

Entrada e Saída das
Caixas Separadoras de
Água e Óleo (SAO)

Vazão, Demanda Química de Oxigênio (DQO)¹,
pH, Sólidos em Suspensão Totais (SST),
Sólidos Sedimentáveis (SS), substancias

tensoativas que reagem com azul de metileno
(Surfactantes), óleos minerais e óleos vegetais

e gorduras animais.

Semestralmente

Entrada da Saída do
Sistema de Tratamento
de Esgoto Sanitário

Vazão, Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO)¹, Demanda Química de Oxigênio (DQO)¹,

pH, Sólidos em Suspensão Totais (SST),
Sólidos Sedimentáveis (SS), substancias

tensoativas que reagem com azul de metileno
(Surfactantes), óleos minerais e óleos vegetais

e gorduras animais.

Semestralmente

(1) 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.

Relatórios: Enviar, anualmente, todo mês de MARÇO, à SUPRAM LM, os resultados das análises efetuadas.

O relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura

do responsável técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número de empregados no período.

Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório responsável pelas determinações.

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos do §2º do art.

3º da Deliberação Normativa nº 216/2017, que poderá ser acompanhada de projeto de adequação do sistema

de controle em acompanhamento.

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

ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação adotadas.
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Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for

Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição.
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ANEXO III
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO CHEROKEE

Foto 01: Visão geral do empreendimento. Foto 02: Bomba de abastecimento.

Foto 03: Filtro de diesel. Foto 04: Depósito de Resíduos Perigosos.
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