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PARECER ÚNICO Nº 0630240/2019
INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO:
Antônio Carlos Chaves de Resende 14359/2007/002/2017 Sugestão pelo Deferimento
FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação Corretiva VALIDADE DA LICENÇA: 10 anos

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: PA COPAM: SITUAÇÃO:
Outorga 33622/2015 Deferida
Outorga 33623/2015 Deferida
Outorga 21029/2017 Analise técnica concluída
Outorga 33621/2015 Analise técnica concluída

EMPREENDEDOR: Antônio Carlos Chaves de Resende CPF: 475.760. 576-53
EMPREENDIMENTO: Sitio da Gameleira CPF: 475.760. 576-53
MUNICÍPIO (S): Lagoa Dourada ZONA: Rural
COORDENADAS GEOGRÁFICA
(DATUM): SAD 69 LAT/Y 20º 53’ 23,87” LONG/X 42º 03’59,35”

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:
INTEGRAL ZONA DE AMORTECIMENTO USO SUSTENTÁVEL X NÃO

BACIA FEDERAL: Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Paraopeba
UPGRH: SF3 SUB-BACIA: Córrego da Bocaina
CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04)1: CLASSE
G-02-04-6 Suinocultura (Ciclo Completo) 5

G-02-08-9 Criação de equinos, muares, ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte
(confinados) NP

G-02-07-0 Bovinocultura de leite, bubalinocultura de leite e caprinocultura de leite 1
G-02-01-1 Avicultura de corte e reprodução 2
D-01-13-9 Formulação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 2
G-01-03-1 Culturas Anuais, excluindo a olericultura NP

G-04-01-4 Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem,
descascamento ou classificação. 1

B-05-06-1 Serralheria, fabricação de esquadrilhas, tanques, reservatórios e outros recipientes
metálicos e de artigos de caldeireiro. 1

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO:

Álvaro Antônio Campos ART:1421700000003962534
CREA MG:116269

RELATÓRIO DE VISTORIA: 39/2019 DATA: 02/05/2019

1 Neste parecer único, as referências à atividade desenvolvida pelo empreendimento ocorrem com lastro na DN
COPAM nº 74/2004 em virtude da opção feita pelo empreendedor, da continuidade da análise tal como
formalizado, de acordo com os parâmetros definidos pela referida norma, nos termos do artigo 38, III, da DN
COPAM nº 217/2017.
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EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA
Adhemar Ventura de Lima – Analista Ambiental (Gestor) 1.179.112-6
Luiz Gustavo Raggi - Analista Ambiental 1.148181-9
Luciano Machado de Souza Rodrigues – Gestor Ambiental 1.403.710-5
De acordo: Eugênia Teixeira
Diretora Regional de Regularização Ambiental 1.335.506-0

De acordo: Elias Nascimento de Aquino
Diretor Regional de Controle Processual 1.267.876-9

1. Introdução

O presente parecer único tem como objetivo subsidiar a análise do requerimento para a
concessão da Licença de Operação Corretiva tendo como atividade principal suinocultura (ciclo
completo), por meio do PA Nº:14359/2007/002/2017, tendo como empreendedor Antônio Carlos
Chaves de Resende/Sitio da Gameleira localizado no município de Lagoa Dourada.

Assim, com base na Deliberação Normativa 74/04 do COPAM, a atividade principal do
empreendimento foi enquadrada no código G-02-04-6 (suinocultura – ciclo completo),
classificando-se como classe 5, com um total de 1500 matrizes. Na propriedade são
desenvolvidas, ainda, as atividades de Bovinocultura de corte confinados (300 cabeças – Não
passível); Bovinocultura de leite (500 cabeças – classe 1); Avicultura de corte e reprodução
(100.000 cabeças – Classe 2); Formulação de rações (capacidade instalada de 60 toneladas
/dia – classe 2); Culturas anuais (área útil de 35 ha – Não passível); Beneficiamento primário de
produtos agrícolas (produção nominal de 5000 ton/mês – Classe 1) e Serralheria, fabricação de
esquadrilhas, tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro.
(área útil de 0,02 ha e 2 empregados - classe 1).

Em 25/01/2017, o empreendimento foi autuado conforme AI nº 43721/2017, por operar sem
licença, fato que motivou a celebração de termo de ajustamento de conduta Nº 0387059/2017,
instrumento que atualmente garante o funcionamento do empreendimento, estando o referido
termo vigente.

Em 01/06/2017, foi protocolado o FCEI referente ao empreendimento, com a consequente
emissão do FOB, este último contendo toda a documentação necessária para a formalização do
processo de licenciamento.

Em 08/08/2017, foi formalizado o processo referente a Licença de Operação Corretiva (LOC), com
entrega de documentos listados no FOB, dentre eles o RCA e PCA.

Em 02/05/2019, foi realizada vistoria no empreendimento para verificação das informações
prestadas no RCA e PCA.

Em 19/06/2019 foi encaminhado para o empreendedor o oficio Nº 1482/2018 referente à
solicitação de informações complementares, sendo as informações solicitadas apresentadas em
02/09/2019.

Estando toda a documentação necessária anexada aos autos do processo e tendo sido
executadas todas as adequações exigidas, com base nestas providências, o empreendedor
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Antônio Carlos Chaves de Resende /Sitio Gameleira localizado no município de Lagoa Dourada,
deseja regularizar suas atividades através da obtenção de Licença de Operação Corretiva (LOC).

2. Caracterização do empreendimento

A granja em questão está inserida no imóvel denominado de Sitio da Gameleira, com área total de
54,6230 ha. O uso e ocupação do solo estão descritos e ilustrados em planta topográfica
reproduzida abaixo, conforme descritos Tabela 1:

Sitio da Gameleira (Google Earth)

Tabela 1 – Uso e ocupação do solo do Sítio Gameleira.

USO ÁREA OCUPADA (Ha)
ÁREA CORRESPONDENTE A APP 2,1354
ÁREA DE PASTAGENS / LAVOURA 19,2618
FÁBRICA, OFICINA, ESCRITÓRIO 0,7453
FREE STALL 2,5730
INSTALAÇÕES DA POCILGA E GRANJA DE AVES 13,1191
TRATAMENTO DOS EFLUENTES 1,1168
PIQUETES VACAS 10,6871
BARRAMENTO 0,83
AREA DE CIRCULAÇÃO / AREA LIVRE 4,1545
TOTAL 54,6230

2.1. Caracterização Ambiental

O empreendimento Sitio da Gameleira está localizado no município de Lagoa Dourada, na Zona
da Mata Mineira, no entanto, mais alocado ao sul mineiro. Conforme estudos apresentados, o
município possui uma área de 479.573 Km², a altitude média e de 1.080 metros.

O município de Lago Dourada fica distante 150 Km de Belo Horizonte, 348 Km do Rio de Janeiro
capital, 513 Km de São Paulo capital, 876 km de Brasília e 564 Km de Vitória. As principais
rodovias que servem de acesso ao município são: BR-383 e MG-265. Os municípios limítrofes a
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Lagoa Dourada são: Carandaí, Casa Grande Entre Rios de Minas, Resende Costa, Coronel
Xavier Chaves e Prados.

O acesso ao empreendimento é feito pela rodovia BR-383, partindo do centro do município em
direção a Belo Horizonte, 3 km após o centro do município a direita se encontra empreendimento.
O Córrego existente dentro da propriedade não possui nomenclatura especifica, sendo a
localidade pertencente a sub-bacia do Rio Paraopeba, que por sua vez pertence a Bacia Federal
do Rio São Francisco.

Geologia geomorfologia

Lagoa Dourada encontra-se entre as unidades geológicas do complexo Juiz de Fora e Gnaisse
Eugenópolis. O complexo Juiz de Fora é constituído de rochas chamockiticas de origem
magmática, metamórficas, mais ricas em Cálcio, tendo sido granitizadas e tectonizadas
posteriormente em ambientes de alta temperatura (Guimarães, 1961, citado por IBGE,1983). Na
região das serranias, os principais solos formados são os latossolos e podzólicos vermelho-
amarelos, e extensões menos significativas de cambissolos.

O Gnaisse Eugenópolis por sua vez, é formado por um conjunto constituído de quartzo, feldspato
e biotita, formado por migmatitos (rocha sedimentar magmática), biotitagnaisses (mica
ferromagnesiana solos sem deficiência de potássio) e biotita muscovita xistos (ausência de
feldspato) ricos em pegmatitos (rocha granítica, com grande acidez, e ocorrência de minerais
raros) (IBGE,1983).

Solos

O relevo denominado da região de lagoa dourada e o “Mar de Morros” é característico de regiões
do leste Atlântico sobre rochas predominantemente granítico/gnáissicas do Pré-Cambriano
(Complexo Cristalino).

As elevações e os fundos dos vales formam dois conjuntos pedológicos diferentes. Nas elevações
dominam os Latossolos Vermelho-Amarelos, Cambissolos e também Cambissolos distróficos
latossólicos, enquanto que os fundos de vale apresentam, nos terraços, Argissolos de textura
muito argilosa, sendo os leitos maiores constituídos por solos aluviais de textura geralmente fina,
algumas vezes em associação com Neossolos Flúvicos, Neossolos distróficos gleicos, Gleissolos
Háplicos e Gleissolos distróficos típicos (Corrêa, 1984)

Clima

Segundo a classificação de Köpen, o clima é do tipo Aw, mesotérmico, com verões chuvosos,
invernos frios e secos. A precipitação média nos últimos anos foi de cerca de 1260 mm. Há um
excedente hídrico de novembro a abril; a precipitação fica abaixo da evapotranspiração potencial
de abril até setembro, causando um déficit hídrico nesse período; e nos meses de setembro a
novembro a precipitação volta a ser maior que a evapotranspiração, na qual se define uma
estação seca e outra chuvosa. A temperatura média anual é de 20,7 °C, tendo a média máxima
anual em 26,2 °C e a média mínima anual em 13,9 °C.
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2.2. Atividades desenvolvidas no Sitio Gameleira

2.2.1. Suinocultura – Ciclo Completo

O sistema de criação de suínos no empreendimento é o intensivo onde todos os animais são
confinados e mantidos sobre piso e sob cobertura, contanto com 1500 matrizes. O tipo de
produção utilizada no empreendimento é denominado de ciclo completo, sistema que abrange
todas as fases de produção e que tem como produto final o suíno terminado.

O empreendimento Sitio Gameleira tem uma atividade voltada para a produção tecnificada de
suínos para o abate. Para que esta atividade se apresente eficiente e lucrativa torna-se
necessária uma perfeita interação entre a genética e a nutrição (matérias-primas), com as áreas
de suporte (instalações), manejo e recursos humanos, de maneira que os efeitos negativos à
produção (ambiente adverso e patógenos) sejam controlados e minimizados. Além de um trabalho
constante de modernização, adaptação e melhoria da qualidade de todos os fatores relacionados
a genética, nutrição, manejo e ambiente.

Organização da produção: Para que haja uniformidade, ao longo do ano, no volume do produto
(suíno terminado) a ser comercializado faz-se necessário o escalonamento da produção de forma
a aperfeiçoar a utilização de mão-de-obra, equipamentos e edificações. O modelo usado no
empreendimento caracteriza-se pela organização semanal, onde as atividades são referenciadas
na semana (cobertura, desmame, recolhimentos, transferências), esta metodologia é a mais
utilizada entre os suinocultores de alta produção. As fêmeas do plantel são desmamadas entre 21
e 28 dias, e apresentam 2,4 ciclos reprodutivos por ano (52 semanas÷ 2,4 ciclos = 22 grupos). No
caso do empreendimento Sitio Gameleira, são 22 grupos com aproximadamente 69 matrizes, para
que a venda dos produtos seja semanal.

Galpões de Pré-Cobrição, Gestação e Alojamento dos Machos: O setor de gestação é
composto, na maioria, por gaiolas de alojamento individual, com alguns pontos de baias coletivas.
As matrizes chegam para a gestação, vindas da maternidade ou do setor de terminação. As
marrãs substituem as matrizes que são descartadas do plantel. O período de permanência das
matrizes neste setor é ao redor de 106 dias, até serem levadas no pré-parto para a maternidade.
Após a saída dos animais, as baias sofrem lavação e desinfecção.

Galpão de Maternidade: O setor da maternidade é composto por baias/gaiolas para alojamento
individual de matrizes e seus leitões em lactação. As matrizes chegam as baias na fase de pré
parto e ficam até o desmame dos leitões que ocorre aos 23 dias (pode variar de acordo com o
grau de tecnologia aplicado) de vida. Estas baias são dotadas de bebedouro, cochos e abrigos
para os leitões, servidos de lâmpadas comuns, para o aquecimento dos recém nascidos.

Galpão Pré-Creche e Creche: O setor creche é composto por baias de uso coletivo. Os leitões
chegam com idade ao redor de 23 dias, com peso médio de 6,5 kg, e permanecem em
crescimento até a idade de 63 dias e peso médio de 21,0 kg. A creche é composta de bebedouros
tipo chupeta, pendulares ou fixo, varável entre galpões e comedouros tipo funil.
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Galpão de Crescimento e terminação: A terminação é composta por baias de uso coletivo.
Oriundos da etapa da creche, os suínos chegam com idade aproximada de 63 dias, e peso médio.
de 21 kg, e permanecem até a etapa de engorda de abate ao redor de 148 dias e peso médio de
91,0 Kg. A terminação é dotada de bebedouros tipo chupeta, fixo e comedouros, tipo funil ou
cocho comum de cimento, dependendo do galpão. A composição média do plantel da granja
gameleira está descrita na tabela abaixo:

Categoria Número de animais
Matriz Lactação 702

Matriz cobrição e gestação 1050
Matriz reposição 210

Machos reprodutores 48
Leitões 1-21 dias 3000
Leitões 21-56 dias 3180
Leitões 21-56 dias 4500

Cevados 120-150 dias 2310
Total 15.000

2.2.2. Bovinocultura de corte confinado

A propriedade desenvolve a atividade de produção de bovinos de corte confinado, com plantel
máximo de cerca de 300 animais, divididos nas diversas categorias. Este tipo de exploração
caracteriza-se por riscos menores, justamente pelo fato de não concentrar um número elevado de
animais por unidade de área. Os dejetos são distribuídos naturalmente nas áreas de pastagens
ocupadas pelos animais, não são considerados fontes de impacto significativo.

2.2.3. Bovino de Leite

O Sitio Gameleira desenvolve a atividade de bovinocultura de leite com 500 cabeças. Os bovinos
de leite são confinados no período de seca e no pasto durante o período das águas. O efluente
proveniente no momento do confinamento é direcionado para o sistema de tratamento de
efluentes da suinocultura. Os piquetes são compostos por capim tifton. A escolha desta forrageira
se deve em função desse capim ser muito exigente em nutrientes e ser de ótima qualidade. A
fertirrigação será bastante benéfica como adubo orgânico para o desenvolvimento deste capim.
Os dejetos dos bovinos de leite durante o período de confinamento é encaminhado para o
sistema de tratamento da suinocultura.
2.2.4. Avicultura de corte

O Sitio Gameleira desenvolve, também, a atividade de avicultura de corte com 100000 aves. O
efluente liquido da lavagem dos galpões é direcionado para o sistema de tratamento da atividade
de suinocultura.

2.2.5. Fábrica de Ração

O empreendimento possui uma fábrica de ração com capacidade instalada de 60 toneladas/dia. A
fábrica atende a atividade de suinocultura e avicultura de corte do empreendimento.
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2.2.6. Culturas Anuais, excluindo a olericultura

São produzidos 35 hectares de culturas anuais (milho, soja, trigo) que são destinados para a
alimentação dos animais criados na propriedade, além do cultivo do Feijão. O plantio realizado em
curva de nível, conforme consta no RCA. O plantio é realizado através da técnica agrícola de
conservação denominada rotação de culturas, que consiste em alternar o plantio de espécies
vegetais.

2.2.7. Beneficiamento primário de produtos agrícolas

A propriedade produz milho e soja para atender a demanda das atividades pecuárias que são
beneficiados com uma produção de 5000 ton/mês. A secagem dos grãos é realizada por meio de
uma fornalha. Durante o processo, ocorre a recirculação de ar que possibilita todos os ciscos e
folhagens que sai do secador. A folhagens e impurezas do grão são enviados novamente para a
fornalha que possui um filtro na chaminé eliminando assim a emissão de gases poluentes e
partículas para o meio ambiente.

2.2.8. Serralheria

A propriedade possui uma serralheria com área útil de 0,02 hectares com 2 funcionários para
manutenção e reparos de materiais metálicos que são utilizados na propriedade.

3. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos

O Sitio Gameleira, conforme consta no termo de compromisso de recomposição e averbação da
reserva legal, está inserida na Bacia Federal do Rio São Francisco, Bacia Estadual do Rio
Paraopeba. A água utilizada no empreendimento é proveniente de 3 captações em poços
tubulares profundos sendo duas com portarias vigentes: Nº 2735/2016(56 m³/dia) e Nº2736/2016
(99 m³/dia) e 1 com análise técnica concluída PA Nº 33621/2015 (106,92 m³/dia) que bombeiam a
água para reservatórios distribuídos na propriedade A demanda hídrica do empreendimento é de
261,92 m³/dia. Além disto, possui 1 barramento sem captação de 8,334 m² para fins de
paisagismo. A água é utilizada para dessedentação animal, lavagem de pisos de bovinos e suínos,
consumo humano, e lavagem de maquinários. Conforme balanço hídrico apresentado, a vazão
outorgada é suficiente para atender a demanda hídrica do empreendimento.

4. Intervenção Ambiental

Ao analisar as imagens satélites da propriedade do empreendimento que estão disponíveis no
Google Earth observou-se que houve uma supressão de vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, em área comum, a partir do ano de 2013. As imagens referidas se encontram dispostas
abaixo.

Observa-se pelas imagens do Google Earth – (imagem 1) com ponto central de coordenadas
(20º53’26.53” e 44º04’07”), a existência de uma área coberta por vegetação nativa. No ano de
2013 (imagem 2) verificamos, neste mesmo ponto de coordenadas, a ocorrência de supressão de
vegetação para a construção de um galpão, paralelo a um galpão já existente. No ano de 2019
(figura 3) podemos observar o galpão já construído e vias de acesso (estradas). De acordo com o
art. 5º, caput, da Lei Federal nº 11.428/2006, a vegetação primária ou a vegetação secundária em
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qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderá esta classificação nos
casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não
licenciada.

A vegetação suprimida (aproximadamente 1,3 hectares) foi caracterizada por apresentar
vegetação do Bioma Mata Atlântica da tipologia Floresta Estacional Semidecidual Montana em
estágio médio a avançado de regeneração.

Imagem 1: 28/05/2009 (com vegetação)

Imagem 2: 05/07/2013
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Figura 3: 26/05/2019

De acordo com a Lei Federal 11.428/2006 a referida supressão não encontra amparo legal, uma
vez que a atividade desenvolvida no empreendimento não se enquadra nos casos abaixo:

Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em
estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão
autorizados:
I - Em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras,
atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, pesquisa
científica e práticas preservacionistas;
II - (...)
III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações
tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou
silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e de sua família,
ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso,
após averbação da reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965;
IV - Nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.

Sendo assim, o empreendimento foi autuado conforme Auto de Infração Nº 212767/2019 por
“Explorar, desmatar, destocar, suprimir, extrair, danificar ou provocar a morte de florestas e
demais formas de vegetação de espécies nativas, sem licença ou autorização do órgão ambiental,
ou em desacordo com a licença ou autorização concedida pelo órgão ambiental”, Art. 301 e por
“Retirar produto da flora nativa oriundo de exploração, desmate, destoca, supressão, corte ou
extração de florestas e demais formas de vegetação, realizada sem autorização ou licença do
órgão ambiental competente, ou em desacordo com a autorização ou licença concedida”, Art. 302
de acordo com o Decreto 47383/2018.

Dessa forma, o galpão construído no local onde ocorreu a supressão de vegetação deverá ser
removido e a área suprimida recuperada, conforme condicionante estabelecida no Anexo I deste
Parecer Único.
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5. Reserva Legal

Conforme registro no CAR Nº MG: MG3137403-6FBF.273D.3FA1.4C18.AD10.A927.9288.0213
apresentado, a reserva legal da propriedade Sítio Gameleira possui área de 12,4695 hectares,
valor superior a 20% da área total do imóvel e foi delimitada em outro imóvel rural denominado
Acaba Vida, pertencente ao mesmo proprietário (MAT 6475 FL 158), localizada no mesmo
município e bem próxima a propriedade do empreendimento.

Reserva Legal do Sítio Gameleira proposta no Sitio Acaba Vida

Porém, conforme já mencionado neste parecer, através de imagens do Google Earth foi verificado
que ocorreu uma supressão de vegetação em uma área comum no ano 2013, conforme
mencionado e explicado no item 4 deste parecer único. Foi observado nas imagens satélites
existência de vegetação na propriedade anterior a 22/07/2008. De Acordo com a Lei Florestal
Estadual n° 20.922/2013 ficou definido:

“Art. 40. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de
até quatro módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação
nativa em percentuais inferiores a 20% (vinte por cento), a Reserva Legal
será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente
àquela data, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo”

Dessa forma, o galpão construído no local onde ocorreu a supressão de vegetação deverá ser
removido e a área suprimida recuperada, e esta demarcada como reserva legal do imóvel Sitio
Gameleira.

Quanto ao CAR da propriedade Sítio Gameleira o mesmo deverá ser retificado para constar a
área de reserva legal a ser demarcada dentro dos limites do próprio imóvel rural (matrícula 7.953)
conforme as informações descritas acima. O CAR retificado deverá ser apresentado a SUPRAM
ZM de acordo com a condicionante estabelecida no Anexo I do presente parecer único.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

0630240/2019
30/09/2019

Pág. 11 de 25

Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02 – Horto Florestal – Ubá/MG, CEP: 36.500-000
Telefax: (32) 3539-2700

Área de Preservação Permanente (APP)

A área de preservação permanente corresponde a uma área de 2,1354 hectares, conforme planta
planimétrica apresentada. Existe um barramento de um curso d’água com uma área de 0,83
hectares conforme planta topográfica apresentada anexada aos autos. Foi apresentado, por parte
do empreendedor, uma imagem aérea da propriedade juntamente declaração da EMATER,
emitida pelo Técnico em Agropecuária CREA Nº 13241/TD Alceu Rezende atestando que o
barramento foi construído anterior a 22/07/2008, caracterizando como uso antrópico consolidado.
O barramento possui outorga para fins de paisagismo.

Conforme disposto no art. 2°, inciso I, da Lei Estadual 20.922 de 16 de outubro de 2013, entende-
se como área rural consolidada:

Área rural consolidada a área de imóvel rural com ocupação antrópica
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou
atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do
regime de pousio.

Nesse sentido cumpre informar, que o barramento mencionado, juntamente com as se enquadra
ao previsto no dispositivo legal.

Ainda no que se refere ao Lei Florestal e de Proteção à Biodiversidade (Lei 20.922/2013), em seu
art. 16, é autorizada a permanência em APP, conforme disposto no art. 2°, inciso I, de acordo com
o transcrito:

Nas APPs, em área rural consolidada conforme o disposto no inciso I do
art. 2º, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, sendo admitida, em
área que não ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas, a
manutenção de residências, de infraestrutura e do acesso relativos a essas
atividades.

Dessa forma tal intervenção para a construção do barramento se enquadra como área rural
consolidada com ocupação antrópica, sendo autorizada, conforme dispositivo legal, a manutenção
da estrutura (Barramento) da forma original, vedada quaisquer novas intervenções em APP que
não tenham amparo ao disposto no art. 3° da Lei Estadual 20.922 de 16 de outubro de 2013.

6. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

6.1. Efluentes Sanitários

Os efluentes sanitários produzidos na área do empreendimento são produzidos no escritório, uma
casa de colono e banheiro para os funcionários da propriedade. O Sitio da Gameleira possui fossa
séptica/filtro/sumidouro para o tratamento do efluente sanitário gerado apenas do escritório. O
efluente dos demais sanitários utilizados pelos funcionários são tratados juntamente com o
efluente da suinocultura.
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6.2. Efluentes da Suinocultura e Sistema de Tratamento

O efluente gerado na atividade de suinocultura e proveniente da área da limpeza do piso dos
galpões, tais como fezes e urina. Os efluentes da suinocultura são direcionados para o sistema de
tratamento existente na propriedade. O sistema é composto por:

- Tratamento preliminar e primário: Possibilita a retenção de sólidos e materiais grosseiros, a fim
de evitar o entupimento do sistema além da retirada precoce de carga orgânica. As grades de
retenção estão presentes nas caixas de passagem do sistema de condução do efluente. Após a
passagem, o efluente é encaminhado para um tanque de equalização. Posteriormente
encaminhado para uma caixa de decantação.

- Tratamento secundário: Por tubulação, o efluente é encaminhado para o sistema composto por 3
biodigestores e uma lagoa anaeróbica. Após o tratamento, o efluente é utilizado para fertirrigação
de 29 hectares de área pastagens e de culturas anuais (Milho e soja, trigo, feijão) e mais 1300
hectares de outras propriedades do mesmo empreendedor. O efluente e levado para as demais
propriedades através de caminhões tanques.

7.1 Emissões Atmosféricas

Os lançamentos de poluentes atmosféricos são originários das emissões de gás metano (CH4)
gerado pela fermentação de dejetos dos suínos nas lagoas de decantação, e da emissão de
dióxido de carbono dos veículos e maquinários.

7.2 Resíduos Sólidos

Os resíduos gerados no empreendimento são constituídos basicamente de papel e papelão,
metais, plásticos e vidraria, que de maneira geral constituem os frascos e embalagens de
produtos médico-veterinários, e animais mortos.

Os resíduos, tais como frascarias e seringas e lixo doméstico são dispostos temporariamente em
galpões e posteriormente recolhidos e transportados pela empresa Minas Ambiental, CNPJ N:
16.872.361/0001-68.

Como descrito no RCA, as carcaças de suínos mortos durante o ciclo de produção, assim como
restos placentários nas maternidades, são armazenados em local exclusivo para este fim e são
coletadas diariamente e destinadas para compostagem. A coleta destes resíduos é feita
diariamente, evitando tempos prolongados de decomposição do material.

Como forma de otimizar o sistema de compostagem o empreendimento buscou investir em um
dessecador, no qual o mesmo reduz o volume do material a ser composto, assim como
drasticamente o cheiro exalado por composteiras mau conduzidas. Os principais resíduos
orgânicos da bovinocultura são os dejetos e as carcaças de animais que podem morrer durante o
ciclo de produção. Os dejetos sólidos acumulados em áreas de lazer ou descanso (sombra,
bebedouros e saleiros) e curral de manejo serão destinados para compostagem. O restante,
defecados aleatoriamente nas áreas dos piquetes e corredores serão reincorporados
naturalmente no solo.

As carcaças dos bovinos serão induzidas no dessecador, posteriormente colocadas juntamente na
composteira, esse método evita a contaminação de lençol freático com a putrefação da carcaça,
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que normalmente é lançada no solo. Os resíduos orgânicos dos produtos alimentícios são
depositados em bombonas plásticas, separada de resíduos inorgânicos recicláveis. Diariamente
estes resíduos são coletados e destinados para compostagem.

7.3 Ruídos

Os ruídos gerados pelo processo produtivo são advindos de máquinas, veículos e equipamentos
típicos da atividade.

7.4 Águas Pluviais

A maioria dos telhados dos galpões são dotados de beirais largos, sendo assim a água não entra
nas canaletas de passagem dos efluentes das granjas. O sistema de drenagem pluvial dos
galpões é composto por estruturas para drenagem de água de chuvas dos galpões, de seus
corredores e estradas, em direção as valetas paralelas aos galpões, que redirecionam para as
linhas de drenagem principais do terreno ao redor dos galpões.

Todas as águas são direcionadas de forma a evitar possíveis erosões ou desbarrancamentos,
tendo nos locais necessários escadas hidráulicas, e nas encostas a reconstituição de taludes, isso
como forma mitigadora, dentre outras já implantadas no Sitio da Gameleira.

7.5 Conservação de solos e água

As medidas a serem adotadas para prevenir escorrimentos superficiais e erosões são:

- Realizar a manutenção dos da integridade dos terraços.
- Realizar o manejo adequado das pastagens, a fim de manter a cobertura vegetal, assim como
cobertura morta e a atividade biológica do solo (não realizar queimadas).

7.6 Uso de Agrotóxicos

Os agrotóxicos são utilizados no plantio de culturas anuais da propriedade As embalagens vazias
são destinadas ao posto de recebimento de embalagens.

8. Controle Processual

8.1. Relatório – análise documental

A fim de resguardar a legalidade do processo administrativo consta nos autos a análise de
documentos capaz de atestar que a formalização do Processo Administrativo nº
14359/2007/002/2017 ocorreu em concordância com as exigências constantes do Formulário de
Orientação Básica nº0606578/2017, e as complementações decorrentes da referida análise em
controle processual, conforme documento SIAM nº0974568/2017, 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.
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Como um dos instrumentos para concretizar o comando constitucional, a Lei Federal n.º
6.938/1981 previu, em seu artigo 9º, IV, o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, e
estabeleceu, em seu artigo 10, obrigatoriedade do prévio licenciamento ambiental à construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental.

Encontra-se o empreendimento em análise abarcado pela Lei Estadual n. º 21.972/2016, que em
seu artigo 16, condiciona a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de atividades
e empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ao prévio licenciamento ou
autorização ambiental de funcionamento.

Esse diploma normativo estadual, em seu artigo 18, previu o licenciamento ambiental trifásico,
bem assim o concomitante, absorvendo expressamente as normas de regulamentos preexistentes.

O novel Decreto Estadual n. º 47.383/2018 também previu o procedimento trifásico, e reconheceu
a possibilidade de regularização mediante procedimento corretivo, nos termos do artigo 32, para
aqueles que se encontram em situação de instalação ou operação irregular em termos de
licenciamento ambiental.

Enquadra-se o caso em análise nesse dispositivo, uma vez que o empreendimento se socorre do
procedimento corretivo por operar sem a devida licença ambiental, razão pela qual foi lavrado o
Auto de Infração nº43721/2017. Em decorrência da autuação, as atividades do empreendimento
encontram-se suspensas, devendo os efeitos serem cessados caso a licença seja concedida.

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 nº 0606578/2017, e /ou das informações complementares
solicitadas e prestadas, tal como constado no presente parecer único, verificou-se a completude
instrutória, mediante apresentação dos documentos e estudos cabíveis, em conformidade com as
normas ambientais vigentes.
No que tange, a proteção de bens históricos e culturais, o empreendedor manifestou-se no sentido
de inexistir bens acautelados. Assim, nos termos do Art. 27 da Lei nº 21.972/2016 e do Art. 26 do
Decreto 47.383/2018, encontra-se atendido quanto aos documentos necessários à instrução do
processo.

Quanto ao cabimento do AVCB, a matéria disciplinada pela Lei Estadual n. º 14.130/2001,
regulamentada atualmente pelo Decreto Estadual n. º 44.746/2008, descabendo ao SISEMA a
definição de seus limites ou a fiscalização quanto ao seu cumprimento. Ao SISEMA, à exceção da
instrução do processo de LO para postos de combustíveis, a teor do disposto no artigo 7º da
Resolução CONAMA n. º 273/2000, caberá exercer as atividades de fiscalização dos
empreendimentos de acordo com sua competência estabelecida na legislação em vigor.
Ainda, no âmbito do licenciamento ambiental, o CONAMA, nos termos do artigo 5º, II, c, da
Resolução n. º 273/2000, estabeleceu o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros como
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elemento de instrução do processo administrativo para obtenção de LO apenas para as atividades
de postos de combustíveis.

Nesse sentido, conforme relatado, o empreendimento não possui estruturas destinadas às
atividades descritas na Resolução CONAMA n. º 273/2000, qual seja posto de abastecimento de
combustível, correspondentes ao código F-06-01-7 da DN COPAM n. º 74/2004. Dessa forma,
para esta atividade, não há guarida para a exigência de apresentação do AVCB como requisito
para concessão da licença ambiental.

Assim, considerando a suficiente instrução do processo no limite das normas emanadas no âmbito
do SISNAMA, e que os documentos foram apresentados em conformidade com a Resolução
SEMAD n.º 891/2009; e considerando a inexistência de impedimentos, dentre aqueles
estabelecidos pela Resolução SEMAD n.º 412/2005, recomenda-se encaminhamento para
decisão no mérito do pedido, tão logo de efetive a integral quitação dos custos de análise.
Nesse passo, conforme previsto no artigo 8º, XIV, da Lei Complementar n. º 140/2011, inclui-se
dentre as ações administrativas atribuídas ao Estado o licenciamento ambiental da atividade
desenvolvida pelo empreendimento.

Quanto a competência para deliberação, esta dever ser aferida pela recente alteração normativa
ocasionada pela Lei 21.972/2016, fazendo-se necessário verificar o enquadramento da atividade
no que tange ao seu porte e ao potencial poluidor. Classifica-se a presente atividade como classe
5 (cinco).

Inicialmente, cabe informar que o empreendedor, via ofício, manifestou pela continuidade do
processo na modalidade formalizada nos termos da DN 74/2004. Conforme prevê a regra de
transição transcrita no Art. 38, III da DN 217/2016.

A competência decisória sobre requerimento de licença ambiental de empreendimentos de grande
porte e médio potencial poluidor, enquadrado na classe 5, é do COPAM por meio da Câmara de
Atividades Agrossilvipastoris, nos termos do artigo 14, III, b, da Lei Estadual nº 21.972/2016, e do
artigo 14, IV, b, do Decreto Estadual nº 46.953/2016.

A referida Câmara foi criada, conforme as Deliberações COPAM nº 852/2016, encontrando-se
constituída pela DELIBERAÇÃO COPAM nº 990, de 16 de dezembro de 2016.
Assim, concluída a análise, deverá o processo ser incluído em pauta para julgamento pelo
Câmara de Atividades Agrossilvipastoris - CAP do COPAM.

8.3 Viabilidade jurídica do pedido

8.3.1 Da Política Florestal (agenda verde)

O empreendimento encontra-se instalado em imóvel rural localizado no município de Lagoa
Dourada, conforme se depreende da certidão de registro de imóvel, matricula 7953, emitida pelo
cartório de registro de imóvel da Comarca de Lagoa Dourada/MG.

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 n. º 9.985/2000 e pela Lei Estadual n. º 20.922/2013.
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Lado outro, ainda com referência à política florestal vigente, e conforme consta dos estudos
ambientais apresentados em informação complementar, bem assim dos dados coletados em
vistoria, observa-se, a existência de intervenção em área de preservação permanente e supressão
de vegetação nativa.

Quanto a intervenção em APP, segundo caracterização da equipe técnica, esta corresponde ao
quantitativo de 0,8 ha e teria sido realizada em data anterior a a 22/07/2008. Nesse passo, cabe
perquiri a possibilidade de permanência das estruturas localizadas em área de preservação
permanente. Tratando-se de área rural, a matéria encontra-se regulada pelo Art. 2º, I, e Art.16 da
Lei Estadual 20. 922/2013:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - área rural consolidada a área de imóvel rural com ocupação antrópica
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou
atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do
regime de pousio.

A continuidade da atividade com uso alternativo do solo em área de preservação permanente,
deverá observar o disposto no artigo 16, senão vejamos:

Art. 16. Nas APPs, em área rural consolidada conforme o disposto no
inciso I do art. 2º, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, sendo
admitida, em área que não ofereça risco à vida ou à integridade física das
pessoas, a manutenção de residências, de infraestrutura e do acesso
relativos a essas atividades

Assim, do conjunto de documentos apresentados, verifica-se o preenchimento dos requisitos
legais para a manutenção das estruturas em área de preservação permanente, conforme
estabelece o artigo 16, § 11°, da Lei Estadual n° 20.922/2013. Nesse caso, o empreendedor
deverá observar o disposto no § 12 do referido artigo:

§ 12. Nas situações previstas no caput, o proprietário ou possuidor rural
deverá:
I – adotar boas práticas agronômicas de conservação do solo e da água
indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural ou por profissional
habilitado;
II – informar, no CAR, para fins de monitoramento, as atividades
desenvolvidas nas áreas consolidadas.

Quanto as intervenções em vegetação nativa, constatou-se a supressão de aproximadamente 1,3
hectares. A ação não encontra amparo legal, ocorrendo a autuação nos códigos 301 e 302 do
Decreto 47383/2018. E ainda como medida de regularização, o galpão construído no local onde
ocorreu a supressão de vegetação deverá ser removido e a área suprimida recuperada, conforme
condicionante estabelecida no Anexo I deste Parecer Único.
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Em que pese a averbação da reserva legal da propriedade matricula nº 7953 na propriedade
matricula nº 6475, AV3-6475, a existência de área de vegetação nativa (a ser recuperada) no
imóvel em que o empreendimento está localizado implica na retificação do CAR para sua inclusão.
Por fim, quanto a ocorrência de significativo impacto ambiental decorrente da atividade a ser
desenvolvida pelo empreendimento, prevista no artigo 36 da Lei Federal n. º 9.985/2000, remete-
se a abordagem realizada pela equipe técnica.

8.3.2 Da Política de Recursos Hídricos (agenda azul)

A água utilizada no empreendimento é proveniente de 3 captações em poços tubulares profundos
sendo duas com portarias vigentes: nº 2735/2016 e 2736/2016 e 1 com análise técnica concluída
PA Nº 33621/2015. Dessa forma, a utilização de tais recursos pelo empreendimento encontra-se
em conformidade com a política estadual de recursos hídricos.

8.3.3 Da Política do Meio Ambiente (agenda marrom)

Retomando o objeto do presente Processo Administrativo, com requerimento de Licença de
Operação Corretiva, para as atividades de suinocultura – ciclo completo, e fabricação de rações
balanceadas, criação de bovinos de corte extensivo e serralheria e Beneficiamento primário,
Avicultura de corte agrícolas e Culturas Anuais, excluindo a olericultura no município e Bovinos
de Leite, nos termos da DN 74/2004, passa-se à avaliação quanto ao controle das fontes de
poluição ou degradação ambiental.
Da análise dos parâmetros de classificação informados e constatados, concluiu-se que o
empreendimento se enquadra na classe 5 passível, pois, do licenciamento ambiental clássico,
porém de forma corretiva, conforme previsto no artigo 32 do Decreto Estadual n. º 47.383/2018.
Assim, considerando a viabilidade técnica do empreendimento proposto, e a observância da
legislação ambiental vigente, atestamos a viabilidade jurídica do pedido.
Por derradeiro, conforme o disposto no artigo 15, IV, do Decreto 47.383/2018, deverá ser atribuído
o prazo de 10 anos.

9. Conclusão

A equipe interdisciplinar da Supram Zona da Mata sugere o deferimento desta Licença Ambiental
na fase de Licença de Operação Corretiva, para o empreendimento Antônio Carlos Chaves de
Resende/Sitio Gameleira, para as atividades de Suinocultura (ciclo completo), Criação de
equinos, muares, ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte (confinados), Bovinocultura
de leite, bubalinocultura de leite e caprinocultura de leite, Avicultura de corte e reprodução,
Formulação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais, Culturas Anuais,
excluindo a olericultura, Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem,
secagem, descascamento ou classificação e Serralheria, fabricação de esquadrilhas, tanques,
reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro, no município de Lagoa
Dourada, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas
propostos.

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das
condicionantes previstas ao final deste parecer único (ANEXO I), bem como qualquer alteração,
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modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram Zona da Mata, tornam o
empreendimento em questão passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente.

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui a obtenção, pelo
requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de Regularização Ambiental da
Zona da Mata, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e jurídica sobre estes,
assim como da comprovação quanto à eficiência das medidas de mitigação adotadas.

10. Anexos
Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) - Antônio Carlos Chaves de
Resende / Sitio Gameleira
Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) - Antônio
Carlos Chaves de Resende / Sitio Gameleira
Anexo III. Relatório fotográfico da Licença de Operação Corretiva (LOC) - Antônio Carlos Chaves
de Resende / Sitio Gameleira
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ANEXO I - Condicionantes para da licença de operação corretiva (LOC) - Antônio Carlos
Chaves de Resende / Sitio Gameleira

Empreendedor: Antônio Carlos Chaves de Resende
Empreendimento: Antônio Carlos Chaves de Resende / Sitio Gameleira
CPF: 475.760. 576-53
Município: 475.760.576-53
Atividades: Suinocultura (ciclo completo), Criação de equinos, muares, ovinos, caprinos, bovinos
de corte e búfalos de corte (confinados), Bovinocultura de leite, bubalinocultura de leite e
caprinocultura de leite, Avicultura de corte e reprodução, Formulação de rações balanceadas e
de alimentos preparados para animais, Culturas Anuais, excluindo a olericultura, Beneficiamento
primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, descascamento ou classificação e
Serralheria, fabricação de esquadrilhas, tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e
de artigos de caldeireiro.

Códigos: G-02-04-6, G-02-04-6, G-02-07-0, G-02-01-1, D-01-13-9, G-01-03-1. G-04-01-4, B-05-06-1.

Processo: 14359/2007/002/2017
Validade:10 anos
Item Descrição da Condicionante Prazo*

01
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido
no Anexo II, demonstrando o atendimento aos padrões definidos
nas normas vigentes.

Durante a vigência da
Licença

02

Apresentar relatório da taxa de aplicação dos dejetos da
suinocultura calculada e justificada a partir de critérios
agronômicos e de boas práticas de manejo e conservação do
solo e da água. Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) do responsável técnico.

Anualmente

03
Apresentar cronograma de manutenção e limpeza da lagoa de
tratamento, contemplando o destino dado ao material delas
retirado.

60 dias após a
concessão da Licença

04
Promover limpezas periódicas nas canaletas dos galpões da
granja a fim de evitar entupimento das mesmas, evitando assim
o transbordo de efluentes.

Durante a vigência da
Licença

05

Apresentar e executar cronograma para remoção da estrutura
onde ocorreu a supressão de vegetação nativa referente a um
galpão de suínos com 1000 m2.

Observações: O referido cronograma deverá ser executado em
no máximo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e deverá
contemplar, no mínimo, as seguintes medidas: Suspensão da
atividade, Remoção das estruturas, Destinação ambientalmente
correta, com a devida comprovação, dos resíduos gerados.
Deverá ser acompanhado de ART.

365 dias após a
obtenção da Licença

06 Apresentar o PTRF referente à recomposição da área suprimida
com o devido cronograma de execução.

60 dias após a
concessão da Licença

07 Apresentar relatórios técnicos/fotográficos de acompanhamento
Anualmente, durante a
vigência da Licença
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do reflorestamento referente a recomposição da área suprimida,
em área comum, com aproximadamente 1,3 hectares.

08

Retificar e apresentar o CAR da propriedade Sítio Gameleira,
matricula nº 7953, com as adequações necessárias, inclusive
com a demarcação da Reserva Legal nos termos do item 5 do
presente parecer.

60 dias após a
concessão da Licença

09

Frascos vazios de produtos veterinários, bem como materiais
utilizados para inseminação artificial devem ser armazenados
temporariamente em tambores localizados em locais específicos
para posterior disposição final adequada, obedecendo ao
disposto na Resolução CONAMA 358/2005. Comprovar
anualmente a disposição final dos resíduos

Anualmente

10

Apresentar relatórios consolidados anuais, de atendimento das
condicionantes propostas neste Parecer Único, relatando as
ações empreendidas no cumprimento de cada condicionante,
acompanhadas, quando possível de documentação fotográfica
em um único documento.

Anual, no mês de
novembro, a partir de

2020.

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

IMPORTANTE

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento
poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-ZM, 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 Corretiva (LOC) - Antônio Carlos

Chaves de Resende / Sitio Gameleira

Empreendedor: Antônio Carlos Chaves de Resende
Empreendimento: Antônio Carlos Chaves de Resende / Sitio Gameleira
CPF: 475.760. 576-53
Município: 475.760.576-53
Atividades: Suinocultura (ciclo completo), Criação de equinos, muares, ovinos, caprinos, bovinos
de corte e búfalos de corte (confinados), Bovinocultura de leite, bubalinocultura de leite e
caprinocultura de leite, Avicultura de corte e reprodução, Formulação de rações balanceadas e
de alimentos preparados para animais, Culturas Anuais, excluindo a olericultura, Beneficiamento
primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, descascamento ou classificação e
Serralheria, fabricação de esquadrilhas, tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e
de artigos de caldeireiro.
Códigos: G-02-04-6, G-02-04-6, G-02-07-0, G-02-01-1, D-01-13-9, G-01-03-1. G-04-01-4, B-05-06-1
Processo: 14359/2007/002/2017
Validade:10 anos

1. Efluentes Líquidos
Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise

Entrada e saída do
tratamento de efluentes da

Suinocultura.

pH, DBO, DQO, OD, sólidos
sedimentáveis, sólidos suspensos,
sólidos dissolvidos, nitrogênio total,
nitrogênio amoniacal, fósforo total,

potássio, zinco, óleos e graxas, Cobre Semestral

Entrada e Saída do sistema
Fossa filtro/ sumidouro(1).

pH, DBO, DQO, , sólidos
sedimentáveis, sólidos suspensos

totais e detergentes

Obs: Realizar limpeza da fossa filtro, no mínimo anualmente.

*O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os
parâmetros DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico.
Para os demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples.

Local de amostragem: Entrada :Após o tanque de equalização. Saída da ETE (efluente tratado):
após a lagoa anaeróbica.

Relatórios: Enviar a SUPRAM ZM, anualmente, juntamente com o relatório consolidado do
item 10 das condicionantes deste Parecer Único os resultados das análises efetuadas. O
relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro profissional e a
assinatura do responsável técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número de
empregados no período. Para as amostragens feitas no corpo receptor (curso d’água), apresentar
justificativa da distância adotada para coleta de amostras a montante e jusante do ponto de
lançamento. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório responsável pelas
determinações.
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Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos
do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto
de adequação do sistema de controle em acompanhamento.

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

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

2. Solos
Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise

Áreas fertirrigadas, nas
profundidades (cm): 0-20,

20-40.

N, P, K, Ca, Mg, Na, CTC, S, Al,
Matéria Orgânica, Ph, Saturação de

bases, Cu e Zn.

Semestral (sendo uma
campanha no período
seco e outra no período

das águas)

Relatórios: Enviar à SUPRAM-ZM, anualmente, juntamente com o relatório consolidado do
item 10 das condicionantes deste Parecer Único, os resultados das análises efetuadas. O
relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro profissional e a
assinatura do responsável técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número de
empregados no período. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório
responsável pelas determinações.

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos
do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto
de adequação do sistema de controle em acompanhamento.

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

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

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA.
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3. Resíduos sólidos
Enviar a SUPRAM ZM, anualmente, juntamente com o relatório consolidado do item 10 das
condicionantes deste Parecer Único, os relatórios de controle e disposição dos resíduos sólidos
gerados contendo, no mínimo, os dados do modelo abaixo, bem como a identificação e a
assinatura do responsável técnico pelas informações.

Resíduo Transportad
or Disposição final

Obs.
Denomina

ção
Orige
m

Classe
NBR
10.004

1

Taxa
de

geraçã
o

kg/mê
s

Razã
o

socia
l

Endereç
o

complet
o

Forma
2

Empresa responsável

Razã
o

socia
l

Endereç
o

complet
o

Licenciamento

ambiental

Nº
process

o

Data da
validade

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

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

1- Reutilização

2 - Reciclagem

3 - Aterro sanitário

4 - Aterro industrial

5 - Incineração

6 - Co-processamento

7 - Aplicação no solo

8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada)

9 - Outras (especificar)

Em caso de transporte de resíduos sólidos Classe I - perigosos, deverá ser informado o número e
a validade do processo de regularização ambiental do transportador.

Em caso de alterações na forma de disposição final dos resíduos sólidos em relação ao Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado, a empresa deverá comunicar previamente à
Supram para verificação da necessidade de licenciamento específico.
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Fica proibida a destinação de qualquer resíduo sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais,
inclusive lixões e bota-fora, conforme Lei Estadual nº 18.031/2009. Para os resíduos sólidos
Classe I – perigosos, e para os resíduos de construção civil, a referida lei também proíbe a
disposição em aterro sanitário, devendo, assim, o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela
legislação vigente quanto à destinação adequada desses resíduos. Os resíduos de construção
civil deverão ser gerenciados em conformidade com as Resoluções Conama nº 307/2002 e nº
348/2004.

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo
empreendedor. Desse modo, as notas fiscais de vendas e/ou movimentação, bem como
documentos identificando as doações de resíduos poderão ser solicitados a qualquer momento
para fins de fiscalização. Portanto, deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor.
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ANEXO III
Relatório Fotográfico de Antônio Carlos Chaves de Resende / Sitio Gameleira

Empreendedor: Antônio Carlos Chaves de Resende
Empreendimento: Antônio Carlos Chaves de Resende / Sitio Gameleira
CPF: 475.760. 576-53
Município: 475.760.576-53
Atividades: Suinocultura (ciclo completo), Criação de equinos, muares, ovinos, caprinos, bovinos
de corte e búfalos de corte (confinados), Bovinocultura de leite, bubalinocultura de leite e
caprinocultura de leite, Avicultura de corte e reprodução, formulação de rações balanceadas e de
alimentos preparados para animais, Culturas Anuais, excluindo a olericultura, Beneficiamento
primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, descascamento ou classificação e
Serralheria, fabricação de esquadrilhas, tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e
de artigos de caldeireiro.
Códigos: G-02-04-6, G-02-04-6, G-02-07-0, G-02-01-1, D-01-13-9, G-01-03-1. G-04-01-4, B-05-06-1.
Processo: 14359/2007/002/2017
Validade:10 anos

Fig. 1: lagoa anaeróbica e bidigestores Fig. 2: coleta seletiva de residuos

Figura 3: Tanque de recebimento de dejetos Fig. 4 – dessecador de carcaças
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