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PARECER ÚNICO Nº 0147672/2021 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 20717/2010/002/2015 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: LAC2 (LOC) VALIDADE DA LICENÇA: 06 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Outorga 16468/2010 Cadastro Efetivado 

Outorga 18747/2011 Cadastro Efetivado 

Outorga 24209/2015 Cadastro Efetivado 

Outorga 39178/2015 Concluída 

Outorga 43324/2019 Cancelada 

AAF 20717/2010/001/2011 Autorização concedida 

LAS RAS 20717/2010/003/2020 Cancelado 

AAF 20717/2010/004/2020 Autorização concedida 

 

EMPREENDEDOR:   
CAL MASTER INDÚSTRIA E COMÉRCI 
LTDA. 

CNPJ:  05.506.858/0001-46 

EMPREENDIMENTO: 
CAL MASTER INDÚSTRIA E COMÈRCO 
LTDA. 

CNPJ: 05.506.858/0001-46 

MUNICÍPIO: ARCOS/MG ZONA: URBANA 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(SIRGAS 2000): 

LAT/Y  20º 25’ 54” LONG/X  45º 24’ 59” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL   X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio São Miguel 

UPGRH:  SF1 Rio São Francisco SUB-BACIA: Rio Formiga 

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

B-01-02-3 Fabricação de cal virgem. 4 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Vinicius de Oliveira Dias Crea-MG :206195 

RELATÓRIO DE VISTORIA: 128447/2020(Última 
Fiscalização) 

 DATA: 17/07/2020 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Lucas Gonçalves de Oliveira – Gestor Ambiental 
1.380.606-2 

 
 

Diogo da Silva Magalhães – Coordenador do NUCAM ASF 1.197.009-2  

Marcela Anchieta Veiga Gontijo Garcia – Gestor Ambiental de 
Formação Jurídica 

1.316.073-4 
 
 

De acordo: Viviane Nogueira Conrado Quites – Diretora Regional de 
Regularização Ambiental 

1.287.842-7 
 

De acordo: Márcio Muniz dos Santos – Diretor Regional de Controle 
Processual 

1.396.203-0 
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1.Resumo 

O empreendimento Cal Master Indústria e Comércio Ltda. atua no setor de fabricação da cal 

para atender diversos seguimentos da indústria primária e secundária e do setor público 

privado, exercendo sua atividade no município de Arcos-MG. Em 28/12/2015, foi formalizado, 

na Supram Alto São Francisco, o processo administrativo de licenciamento ambiental de nº 

20717/2010/002/2015, na modalidade de LAC2, em fase de licença de operação corretiva 

(LOC). 

O processo administrativo 20717/2010/002/2015 foi protocolado em 09/12/2015, na DN 

74/2004 e sendo reorientado, posteriormente, para a DN 217/2017, no qual os motivos serão 

descritos no decorrer deste parecer.   

A produção da cal virgem e hidratada é a atividade a ser licenciada, o empreendimento tem 

uma capacidade instalada de 115.200,00 toneladas/ano. Tal parâmetro caracteriza o 

empreendimento como sendo de grande porte. Considerando o potencial poluidor/degradador 

da atividade estabelecido na DN COPAM 217/2017 como sendo médio, temos a classificação 

do empreendimento como classe 4 e critério locacional 1 o que corresponde a LAC 2. 

Em 06/10/2017, foi feito fiscalização no empreendimento AF 51892/2017 e constatou que o 

empreendimento operava sem licença ambiental ou TAC e, consequentemente, foi feito o AI 

134259/2017. Naquela mesma ocasião foi verificada a explotação de água de um poço sem 

a respectiva outorga, conforme relatado no AF n. 51892/2017. Em vista disso, a empresa 

também foi devidamente autuada pela referida infração, consoante o AI 204492/2021. 

No dia 17/07/2020, ocorreu uma nova fiscalização no empreendimento, conforme AF 

128447/2020. Nesta fiscalização foi averiguado que o empreendimento operava por meio de 

um TAC firmado junto a Supram-ASF. 

Foram realizados dois pedidos de informações complementares: ofício 1497/2017, no dia 

09/10/2017, e o ofício 437/2020, em 27/07/2020. Todos as informações solicitadas foram 

respondidas de forma satisfatória pela empresa. 

A água utilizada pelo empreendimento é destinada ao consumo humano e higienização das 

instalações, bem como no processo industrial para a fabricação da cal hidratada. 

Não há qualquer intervenção ambiental a ser autorizada na área da empresa, segundo consta 

no FCE. O empreendimento está localizado em zona urbana no município de Arcos/MG, que 

o dispensa de proceder a demarcação da área de Reserva Legal.  

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são objeto de adequado tratamento 

através dos sistemas: tipo filtros biológico, um conjunto de fossa séptica e filtro anaeróbio para 

tratamento dos efluentes sanitários e duas caixas separadoras de água e óleo - CSAO’s. Após 

este tratamento o efluente líquido é lançado em sumidouro.  

A empresa apresentou um relatório de prospecção espeleológica realizado no 

empreendimento e no seu entorno de 250 metros, sendo tal estudo instruído com Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART, elaborado pelo engenheiro de minas Vinícius de Oliveira 

Dias, CREA 206195. 
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O empreendimento possui certificado do IEF nº 09727/2020 com validade até 30/09/2021, 

para consumir produtos e subprodutos da Flora. 

Desta forma, a Supram Alto São Francisco sugere o deferimento do pedido de licença de 

operação corretiva (LAC2) do empreendimento Cal Master Indústria e Comércio Ltda. desde 

que cumpridas as condicionantes e medidas de controle ambiental. 

 

2. Introdução 

Este Parecer visa subsidiar o Câmara Técnica de Atividades Industriais – CID do COPAM 

(Conselho Estadual de Política Ambiental) quanto à viabilidade no julgamento do pedido da 

Licença de Operação Corretiva (LAC2), do empreendimento Cal Master Indústria e 

Comércio Ltda., localizado Rodovia BR 354, KM 478, Córrego das Almas na zona urbana 

do município de Arcos-MG. 

 

O processo em análise foi formalizado em 28/12/2015. Em 06/10/2017, o empreendimento foi 

fiscalizado, autuado por operar sem licença e as atividades foram suspensas. Assinou TAC 

em 10/10/2017, para voltar a operar a atividade de produção da cal. 

 

Em 03/02/20020, foi enviado um oficio (OF. SUPRAM-AS/DT-087/2020) para Cal Master 

Indústria e Comércio Ltda. solicitando um novo FCEI com os parâmetros corretos sobre a 

capacidade instalada e uma resposta se pretendia que o processo nº 20717/2010/002/2015 

permanecesse sob a égide da DN COPAM nº 74/2004 ou, se optaria pelo prosseguimento do 

feito sob o escudo da DN COPAM nº 217/2017. 

 

Esta solicitação, por meio do ofício acima citado, ocorreu em 06/11/2019, tendo em vista que 

a empresa Caieiras Cazanga Indústria e Comércio Ltda., inscrita sob CNPJ n. 

16.969.743/0001-04, solicitou a mudança de titularidade, conforme documento de protocolo 

R0170276/2019, vinculado a LAS/RAS n. 110/2019, do PA n. 00653/2001/003/2019. Vale 

ressaltar que esta solicitação ocorreu uma semana após a concessão do LAS/RAS nº 

110/2019. 

 

Ao analisar a documentação foi verificado que a empresa “Caieiras” já não estaria à frente da 

atividade licenciada, sendo a mesma assumida pela empresa Cal Master Indústria e Comércio 

Ltda., especialmente, considerando o contrato de locação firmado entre as mesmas. 

 

Ademais, cumpre dizer que os imóveis onde os empreendimentos supracitados desenvolviam 

suas atividades (de matrícula 3.009 e 15.164) são limítrofes e as ADA’s - Áreas Diretamente 

Afetadas se confrontam, com majoração do impacto no meio ambiente naquele local, vez que 

não se limita a uma ou outra propriedade.  
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Outrossim, conforme análise do gestor jurídico à época dos fatos, ao compulsar o Contrato 

de Locação de Bens Industriais, firmado entre as citadas empresas, percebeu-se que o esse 

negócio jurídico se deu bem antes da emissão da licença ambiental em favor da empresa 

“Caieiras Cazanga”, de modo que foi firmado em 01/07/2019. Aliás, consta na “Cláusula 2 – 

Do Prazo de Locação” daquele contrato que as partes acordaram o início da locação em 

01/07/2019 até 30/06/2029, coincidentemente, um interstício de 10 (dez) anos, o mesmo 

relativo a uma licença ambiental. 

 

À vista disso, na prática, desde julho de 2019, a Cal Master já operava sua atividade em toda 

a área constituídas pelas matrículas 3.009 e 15.164. Aliás, a locação teve início, inclusive, 

antes mesmo da formalização da LAS/RAS, sendo que essa efetivou-se no dia 15/10/2019. 

Ou seja, constatou-se que houve uma ampliação da atividade de calcinação pela Cal Master 

durante a tramitação do processo de LOC n. 20717/2010/002/2015, sem a devida autorização 

do Órgão ambiental. Não se olvide que, por ocasião da celebração do contrato de locação, a 

empresa Cal Master deveria ter se diligenciado junto ao Órgão ambiental para informar a sua 

pretensão de ampliação, especialmente, quando se trata de um licenciamento corretivo e que 

em ele devem ser concentradas todas as atividades operadas pelo empreendimento que não 

se sujeitaram ao procedimento litúrgico do licenciamento. 

 

Nesta esteira, o próprio processo nº 00653/2001/003/2019 sequer deveria ter sido 

formalizado, e por via reflexa, o LAS/RAS concedido, vez que seu objeto deveria ser incluído 

na LOC, justamente, para se evitar a fragmentação da atividade por um mesmo requerente e 

para que houvesse um levantamento universal dos impactos da atividade industrial.  

 

Diante desses fatos, a empresa Cal Master foi devidamente oficiada pelo Órgão ambiental - 

OF. SUPRAM-AS/DT-087/2020 -, para tomar ciência da revogação do TAC que se encontrava 

vigente até aquele momento, bem ainda da autuação lavrada pela ampliação e operação de 

sua atividade sem a respectiva licença.  

 

Em 11/02/2020, por meio do protocolo R0018711/2020 a empresa respondeu ao suso oficio, 

de modo que solicitou a reorientação do processo nº 20717/2010/002/2015 segundo os 

parâmetros da DN COPAM 217/2017, e apresentou um novo FCEI com a real capacidade 

instalada do empreendimento. 

 

A formalização atual da documentação que está subsidiando o processo com sua alteração 

de modalidade de licenciamento ocorreu em 26/06/2020. Neste processo de LAC2 está sendo 

considerado a atividade B-01-02-3 Fabricação de cal (capacidade instalada de 115.200,00 

toneladas/anos) classe 4. 
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A equipe técnica da SUPRAM-ASF vistoriou novamente o empreendimento em 17/07/2020, 

conforme auto de fiscalização nº 128447/2020, quando foi constatado que o mesmo estava 

operando amparado por um TAC/ASF/010/2020.  

 

Na formalização do processo administrativo de LOC n. 20717/2010002/2015 para a 

produção de 88.700 toneladas/ano de Cal (DN 74/2004), classe 3, a empresa apresentou o 

EIA/Rima, tendo em vista a Nota Orientativa DAT nº 01/2011 vigente no momento da 

formalização do processo administrativo, em que se exigia o referido estudo para qualquer 

empreendimento localizado em área cárstica nas cidades de Arcos, Doresópolis, Pains, 

Córrego Fundo, Formiga e Iguatama.  

 

No entanto, no dia 11/02/2020, através do documento R0018711/2020, foi solicitada a  

reorientação do referido processo de licenciamento ambiental e, como sobredito,  essa 

reorientação abarcou uma produção para 115.200 toneladas/anos e classe 4 (haja vista a 

inclusão dos parâmetros da ampliação irregular), sendo este analisado nos moldes da DN 

217/2017. 

 

O Formulário Básico de Orientação - FOB de reorientação abarcou vários documento, entre 

eles o RCA (Relatório de Controle Ambiental) e o PCA (Plano de Controle Ambiental), e não 

mais EIA/RIMA, visto que a DAT nº01/2011 já não estava mais válida. Além disso, existe 

um alinhamento interno datado de 27/03/2018, e uma tabela com todas as atividades da DN 

217/2017 passíveis de apresentação dos referidos estudos, não sendo contemplada a 

atividade de CAL. 

 

Ressalta-se ainda que o empreendedor pediu dispensa do EIA/RIMA via processo SEI 

1370.01.0008650/2021-05, sob documento n. 27942112, cujo parecer pelo deferimento 

SIAM n° 0159486/2021 consta nos autos do processo. Dessa forma, considerando a 

dispensa ambiental do EIA/RIMA, também foi dispensada análise e de execução do 

Programa de Educação Ambiental, assim como preconiza a DN n. 214/2017, alterada pela 

DN 238/2020.    

 

Os novos estudos Plano de Controle Ambiental e Relatório de Controle Ambiental foram 

elaborados pelo Engenheiro de Minas Vinicius de Oliveira Dias, tendo sido devidamente 

apresentada a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).  

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos presente nos autos (pag.963) foi elaborado 

por Walter Alves de Carvalho ART nº 14201800000004254971. Consta ainda às fls. 988 dos 

autos o recibo de protocolo do PGRS na Prefeitura de Arcos-MG e não se constatou 

manifestação até a presente data. 

 

Apresentou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro AVCB nº20180067381, com validade 

até 06/08/2023, no qual autoriza o funcionamento do posto de abastecimento de combustível.  
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Foi apresentado às fls. 1194 do processo administrativo 20717/2010/002/2015 a Anuência 

078/2019 do IPHAN para a área do empreendimento Cal Master Indústria e Comércio Ltda.  

 

Em 06/08/2019, por meio do OF.GAB.PR nº 653/2019 (fl. 1107) o IEPHA/MG informa que não 

foi identificado bem cultural protegido e/ou registrado pelo Estado em proximidade direta em 

relação a ADA e a AID do empreendimento/atividade. Sendo assim manifestou para 

prosseguimento do licenciamento ambiental. 

 

Foi apresentado o Ofício IEPHA/GAB nº 148/2020 de 01/06/2020 (SEI 

2200.01.0000455/2020-11) assinado eletronicamente por Michele Abreu Arryo (Presidente), 

manifestando pelo prosseguimento referente a área ampliada, porque a área de influência 

mesmo com a ampliação continua a mesma. 

 

Tendo em vista que houve alteração da área do empreendimento com a unificação ocorrida, 

foi o caso de apresentação, por parte do empreendedor de declaração do empreendedor 

informando se na área de interferência do empreendimento foi identificado algum bem cultural, 

material ou imaterial, considerado ou que possa ser considerado do patrimônio histórico e 

artístico (inclusive, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico), que mereça a manifestação e respectiva 

anuência dos referidos Órgãos intervenientes, considerando o disposto na Deliberação 

Normativa n. 007/2014, do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep, da Instrução 

Normativa do Iphan n. 01/2015 c/c art. 27, da Lei Estadual n. 21.972/2016 e art. 26 do Decreto 

Estadual n. 47.383/2018. (Promoção da AGE de procedência 18687149/2020/CJ/AGE-AGE, 

de 26/08/2020, mediante processo SEI n. 1370.01.0023923/2020-81). Foi apresentada a 

declaração informando a inexistência de bem cultural, material ou imaterial, considerado ou 

que possa ser considerado do patrimônio histórico e artístico (inclusive, os conjuntos urbanos 

e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico), que mereça a manifestação e respectiva anuência dos referidos Órgãos 

intervenientes.   

 

A Cal Master Indústria e Comércio Ltda. está localizado em área de potencial sobre cavidades 

naturais subterrâneas conforme consta no FCE e no IDE SISEMA. Foi solicitado a 

apresentação de um estudo, conforme a Instrução de serviço SISEMA 08/2017 de prospecção 

espeleológica na ADA, e em seu entorno de 250 metros. No qual houve resposta por meio do 

protocolo R0084653/2020, datado de 27/07/2020, que teve a seguinte conclusão: “na área do 

empreendimento e em seu entorno de 250 metros não possui rochas calciossilicáticas, 

margas, assim como nenhuma estrutura de endocárstica e exocárste”. 
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Devido ao grande volume de lenha consumido em seus fornos de transformação do calcário 

em cal, foi solicitado ao empreendimento uma certidão de débitos florestais junto ao IEF. A 

GERAF enviou um oficio (fl. 2626) informando que a partir de 2015 a empresa enviou todos 

os PSS e os CAS referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Só que até 

o momento de elaboração deste Parecer a GERAF não havia analisado nenhum dos 

protocolos feitos pela Empresa nos anos acima citado. Foi aberto também processo SEI! 

1370.01.0018985/2021-029 para consulta à GERAF sobre os protocolos do PSS de 2021 e 

CAS de 2020, no entanto, até o momento não houve manifestação até a confecção deste 

parecer. Ressalta-se, porém, o PSS 2021 e CAS 2020 foram protocolados via SEI nº 

24316758 e 24318157 em 15/01/2021. Será condicionado no anexo I deste parecer a 

comprovação de envio anual do Plano de Suprimento Sustentável-PSS e da Comprovação 

Anual de Suprimento-CAS junto ao IEF. 

 

Considerando a existência de autos de infração com decisão administrativa definitiva 

(quitados) em desfavor do empreendimento, conforme consulta ao sistema CAP pelos autos 

de infração nº 134253/2017 e nº 134264/2018, será o caso de reduzir o prazo da licença de 

10 anos para 06 anos, nos termos do art. 32, § 4º e §5º, do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

 

2.1. Caracterização do empreendimento.  

O empreendimento encontra-se instalado em zona industrial, na Rodovia BR 354, Km 478, 

Bairro: Córrego das Almas, no município de Arcos/MG. O empreendimento dedica-se a 

atividade de cal virgem e hidratada, com uma capacidade instalada de 115.200,00, ou seja, 

parâmetro autorizado no processo de Licença de Operação. A empresa está instalada em 

uma área de 9,65 há. 

 

Sua circunvizinhança é composta por outras empresas produtoras da cal, propriedades rurais 

e a rodovia BR 354. 
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Figura 01. Ilustra a área da Cal Master Indústria e Comércio Ltda 

 

Conforme informado em vistoria, o empreendimento possui um quadro em média, 37 

funcionários, que trabalham em turnos de 08 horas.  

 

O processo produtivo inicia-se com a chegada da matéria prima (calcário) por via terrestre. O 

calcário é depositado em pátio a céu aberto. 

 

A pá carregadeira retira o calcário do pátio a céu aberto e o deposita em um chute, que o 

direciona para a correia transportadora que o leva até a peneira vibratória. Saindo da peneira 

o material é levado por correia transportadora até os fornos vertical AZBE. O combustível dos 

fornos é a lenha de floresta plantada. 

 

No forno o calcário passa por reações químicas transformando em cal. A cal é transportada 

para o silo por meio de correias transportadoras enclausuradas. A cal antes de chegar no silo 

pulmão passa pelo britador. 

 

Existe também na empresa um sistema de hidratação da cal. Este sistema não opera com 

frequência porque o empreendimento está com dificuldade de encontrar cliente para o seu 

consumo. 

 

A expedição da cal é feita em big bag ou em caminhões adaptados para o transporte deste 

produto. 
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3. Diagnóstico Ambiental.  

Considerando que o empreendimento se encontra em operação, estão sendo enfatizados os 

monitoramentos solicitados para aferição dos sistemas de controle já instalados. Avaliou-se 

também o diagnóstico ambiental através da consulta de restrições ambientais disponíveis no 

IDE Sisema. 

 

    3.1.  Unidades de conservação. 

O empreendimento não se insere em Unidade de Conservação, nem mesmo em seu entorno.  

 

    3.2.  Recursos Hídricos. 

O volume requerido de água é utilizado para atender a demanda geral da empresa, 

abrangendo tanto o processo produtivo (hidratação da cal), quanto o consumo humano.  

 

FINALIDADE DO 

CONSUMO 

Quantidade (m³/dia) Origem 

Consumo Humano 2,48 Poço Tubular 

Lavagem de veículos 1,20 Poço Tubular 

Jardinagem 0,21 Poço Tubular 

Processo Industrial 2 Poço Tubular 

Hidratação 8 Poço Tubular 

Umectação das vias 20 Caixa de armazenamento de 

água pluvial ou poço tubular 

Total 33,89  

 Obs.: Não existe consumo de água da concessionária local. No período de estiagem, onde 

a redução do volume de água armazenado torna-se necessário a utilização do poço tubular. 

 

Figura 02: Finalidade do consumo de água. 

 

O PA nº 24209/2015 no que se refere ao uso insignificante de um poço tubular não está 

vigente, porque foi formalizado para este poço tubular um processo de outorga em 

25/12/2015, PA nº 39178/2015, em substituição e o mesmo encontra-se em análise técnica 
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concluída para o deferimento. Ressalta-se que a vazão outorgada comporta a quantidade 

máxima informado pela empresa. 

 

3.3.  Fauna.  

Não haverá supressão de vegetação nativa, que abriga espécies da fauna nativa, localizada 

na área do empreendimento. Assim, não haverá risco de impactos a fauna, dentre outras 

medidas mitigadoras que serão adotadas.  

   

  3.4. Flora.  

Não haverá supressão de vegetação nativa localizada na propriedade. O imóvel se insere em 

bioma mata atlântica conforme consulta ao Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE SISEMA). 

 

3.5.  Cavidades naturais. 

Conforme dados do Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA) o empreendimento está situado numa área de alto ou 

muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades. 

Desta forma, foi solicitado e apresentado pelo empreendimento estudo referentes a critério 

locacional (cavidades) elaborado pelo engenheiro de minas Vinicius de Oliveira Dias 

CREA/MG 206195 e ART 14202000000006142738, com a seguinte conclusão: “...na área do 

empreendimento e em seu entorno de 250 metros não possui rochas calciossilicáticas, 

margas, assim como nenhuma estrutura de endocárstica e exocárste”. 

 

3.6.  Socioeconomia. 

A Cal Master Indústria e Comércio Ltda. está localizada no município de ARCOS MG, as 

margens da rodovia BR 354, que fica na mesorregião do Oeste de Minas. 

Segundo dados do IBGE, Arcos tem população estimada (2020) de 40.380 habitantes, PIB 

per capita a R$ 31.945,72 e IDHM correspondente (2010) a 0,749. O empreendimento impacta 

o município positivamente, quando se fala em geração de empregos diretos e indiretos, e 

arrecadação de impostos, por exemplo. 

 

3.7.  Reserva Legal e Área de Preservação Permanente 

O empreendimento está localizado na zona urbana do município de Arcos-MG, segundo 
consta nas matriculas nº 3.009 e 15164, razão de ser dispensado da demarcação de Reserva 
Legal. 
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4. Compensações. 

Não há nesta fase da licença ambiental da Master Cal Ind. e Comércio Ltda. a ser exigida ou 
cobrada compensação(es) ambiental.  

 

5. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras. 

5.1. Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos gerados no empreendimento correspondem àqueles decorrentes dos 
efluentes sanitários, lavador de veículos, águas pluviais e posto de combustível.  

  

Medida(s) mitigadora(s):  

Os efluentes líquidos sanitários das estruturas de apoio são tratados em 3 (três) sistema 
(ETEs): 2 (duas) fossas biodigestoras e um sistema de fossa séptica, filtro anaeróbio. Os 
efluentes tratados nas ETEs são lançados em sumidouro. 
 
Quanto ao sistema de drenagem pluvial, é constituído por canelas, caixa de passagem e 
escada dissipadora, os quais direcionam a água coletada para uma bacia de contenção (de 
alvenaria) a jusante do empreendimento. Água é usada depois para aspersão das vias 
internas por meio de uma caminhão pipa. 
 
A água de chuva que incide sobre os telhados da oficina mecânica é direcionada para uma 
caixa d’água de alvenaria. Após o armazenamento esta água é usada para aguamento do 
pátio por meio de caminhões pipa. 
 
A água utilizada na lavagem dos equipamentos no laboratório é armazenada em bombonas 
para serem destinas a empresas devidamente licenciadas. 
 
A área onde está instalado o lavador de veículos é coberta e todo efluente líquido é coletado 
por canaleta que o direcionam para caixa separadora de água e óleo (CSAO).  

 

5.2. Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos gerados pela empresa são de origem doméstica e industrial. Os de origem 

doméstica são provenientes da varrição das instalações administrativas, papel de 

higienização humana e resíduos de alimentos. Os de origem industrial são: Classe I – lodo da 

estação de tratamento de efluentes sanitários, bora das CSAO´s etc Classe II – plástico, 

papel, sucata, cinzas, casca de eucalipto e produto em especificações 

Medida(s) mitigadora(s):  

Os resíduos classe I são armazenados bombonas em local coberto e com piso 

impermeabilizado e são enviados para empresa(s) devidamente licenciada pra tal fim, 

conforme notas apresentadas e o MTR apresentado. 
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Já os resíduos classe II são: enviados para terceiro como a cinza e a casca do eucalipto, os 

domésticos são encaminhados para a coleta do município licenciado ambientalmente (LOC 

004/2019 validade até 08/03/2029) e os recicláveis para empresas licenciadas da região. A 

cal que não possui especificação está sendo armazenada a céu aberto em um pátio dentro 

da empresa. Será condicionado no anexo I deste parecer o fim do seu armazenamento a céu 

aberto. 

5.3. Emissões atmosféricas 

A geração de emissão atmosférica no empreendimento é proveniente de fontes estacionárias 

(chaminé dos fornos e do hidratador, chute de recebimento de matéria prima) e fontes em 

movimento (peneira vibratória, correia transportadora, veículos em movimento).  

Medida(s) mitigadora(s):  

Para minimizar a geração desses efluentes, o empreendimento possui: multiciclone nos fornos 

verticais ASZBE, correias transportadoras cobertas, aspersão de água antes da matéria prima 

entrar na peneira vibratória, filtro de mangas no hidratador, parte das vias são recobertas por 

calcário brita, os britadores estão em local enclausurados e será solicitado aspersão das vias 

duas vezes ao dia.  

A cortina arbórea do empreendimento tem em uma das suas inúmeras funções fazer uma 

barreira física para conter parte do material particulado gerado no processo produtivo e nas 

vias circulação de veículos. O adensamento da cortina arbórea foi solicitado em TAC anterior. 

O acompanhamento do desenvolvimento do adensamento está sendo acompanhado na 

condicionante do TAC.   

O empreendimento apresentou projeto para adequações dos galpões de armazenamento da 

cal localizados nas coordenadas x=20º19’46,34” Y=45º19’45,58”. Foi informado que a obra já 

teve início. Será condicionado no anexo I deste parecer a execução total da obra que tem o 

objetivo de não haver fuga de material particulado. 

Já na coordenada x=20º19’45,48” Y=45º32’28,06” a empresa informou que a estrutura de 

armazenamento da cal -oi demolida e já foi iniciado a obra da construção de um galpão novo. 

Será condicionado no anexo I deste parecer a execução total da obra de construção deste 

novo galpão.  

Será condicionado no anexo I deste parecer a apresentação do Plano de Monitoramento da 

Qualidade do AR – PMQAR a FEAM-GESAR e na SUPRAM ASF a sua comprovação de 

entrega da referida documentação à FEAM-GESAR.  

 

5.4. Ruídos e Vibrações  

A geração de ruídos que ocorre no empreendimento é proveniente dos equipamentos usados 

no processo produtivo. Nos estudos apresentados para compor este processo de 

licenciamento a empresa informa que nos pontos de divisa com a rodovia BR 354 os níveis 

de ruído são elevados devido a um fluxo intenso de veículos durante todo o dia.  
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Medida(s) mitigadora(s):  

Isolamento dos pontos emissões com materiais de revestimento.  Será condicionado no anexo 

II deste parecer o monitoramento de ruído.  

 

5.5. Área de abastecimento de veículos 

O posto de abastecimento de veículos possui um tanque de 7,50m³. O empreendimento 

possui AVCB nº 20180067381 com validade até 06/08/2023. 

 

Medida(s) mitigadora(s):  

O tanque de abastecimento de combustível está circundado por bacia de contenção. A pista 

de abastecimento está concretada e circundada por canaletas que direcionam o efluente para 

caixa separadora de água e óleo. 

   

  5.6. Cumprimento das Cláusulas do TACs 

O empreendimento assinou o primeiro Termo de Ajustamento de Conduta 

TAC/ASF/59/2017(fls. 866), em 10/10/2017, para resguardar a operação da empresa até a 

decisão do processo em análise. 

 

Em 23/10/2018, (fls.1094) foi assinado um novo TAC nº46/2018. Ademais, salienta-se que ao 

avaliar o cumprimento das obrigações do TAC/59/2017 foi constatado o descumprimento 

parcial das obrigações ali consignadas, o que ensejou na respectiva autuação. A empresa Cal 

Master, por sua vez, apresentou uma proposta de ganho ambiental para viabilizar a 

celebração de um novo termo, sendo a mesma deferida pelo Órgão ambiental e firmado o 

TAC/ASF/46/2018.  

 

Posteriormente, foi assinado o Aditivo 01/2019 - ADT01 – TAC/ASF/46/2018, em 23/10/2019. 

Em 03/03/2020, foi realizada análise do cumprimento das cláusulas do TAC, tendo em vista 

que com a inclusão do objeto do LAS-RAS citado acima, fez a necessidade de cancelamento 

do aludido termo, para elaboração de novo Termo que abrangesse todo parâmetro do 

empreendimento. Em análise, conclui-se tecnicamente pelo cumprimento do referido termo. 

Destarte, foi assinado novo termo com parâmetro total do empreendimento, qual seja, 

TAC/ASF/10/2020, em 05/03/2020. (fls. 1959) com as seguintes condicionantes:  

 

 
Condicionante 1:Manter o sistema de armazenamento temporário de resíduos sólidos, 
separando-os de acordo com sua classificação, conforme estabelecido nas normas da ABNT 
NBR 10.004:2004, e obedecendo aos quesitos das normas ABNT NBR 10174:1987 e ABNT 
NBR 12235:1992. Apresentar relatório semestral contendo, no mínimo: registro fotográfico, 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

 
20717/2010/002/2015 

Pág. 14 de 36 

  

Rua Bananal, nº 549, Vila Belo Horizonte - Divinópolis, MG, CEP: 35.530-036 
Telefax: (37) 3229-2800 

 

manifesto para transporte de resíduos perigosos, certificado de tratamento e destinação final 
de resíduos e a comprovação da regularidade da empresa receptora, quanto ao licenciamento 
ambiental 
Prazo: Semestral. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF: Em 03/09/2020 foi protocolado o documento 
R0105805/2020 com: fotos o armazenamento de resíduos. Manifestos de resíduos da 
empresa MTR, certificado de destinação final e as licenças das empresas receptoras dos 
resíduos. 
Em 04/03/2021 foi protocolado via SEI o documento 26334010 com arquivo fotográfico 
comprovação o cumprimento. 

Conclusão: Condicionante está sendo cumprida 

Condicionante 2: Promover, sempre que necessário, aspersão das vias internas e de acesso 
à empresa, para mitigar a dispersão de partículas sólidas. Apresentar relatório fotográfico 
semestralmente. 
Prazo: Semestral. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF: Em 03/09/2020 foi protocolado o documento 
R0105823/2020 fotos com o caminhão aspergindo o pátio. 
Em 04/03/2021 foi protocolado via SEI o documento 26344177 com arquivo fotográfico 
comprovação o cumprimento. 
 
Conclusão: Condicionante está sendo cumprida 
 
Condicionante 3: Realizar automonitoramento da entrada e saída das caixas separadoras 
de água e óleo (CSAO). 
Parâmetros a serem analisados: pH, materiais sedimentáveis, óleos minerais, DBO, DQO, 
substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno, sólidos em suspensão totais, 
vazão média mensal. 
O relatório deverá conter a identificação, registro profissional e assinatura do responsável 
técnico pelas análises, bem como resultado conclusivo 
Prazo: Semestral. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF: Em 03/09/2020 foi protocolado o documento 
R0105831/2020 com as análises das CSAO’s do lavador e do posto de combustível feitas em 
agosto de 2020 e os parâmetros analisados estão em conformidade com a legislação. 
Em 04/03/2021 foi protocolado via SEI o documento 26344178 com as as análises das 
CSAO’s do lavador e do posto de combustível feitas em fevereiro de 2021 e os parâmetros 
analisados estão em conformidade com a legislação  
Conclusão: Condicionante está sendo cumprida 
 
Condicionante 4: Realizar automonitoramento da entrada e saída dos biodigestores. 
Parâmetros a serem analisados: pH, materiais sedimentáveis, óleos minerais, DBO, DQO, 
substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno, sólidos em suspensão totais, 
vazão média mensal. 
O relatório deverá conter a identificação, registro profissional e assinatura do responsável 
técnico pelas análises, bem como resultado conclusivo. 
Prazo: Semestral. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF: Em 03/09/2020 foi protocolado o documento 
R0105831/2020 com as análises das ETE’s biodigestores (são dois sistemas) e da ETE Fossa 
séptica feitas em agosto de 2020 e os parâmetros analisados estão em conformidade com a 
legislação. 
Em 04/03/2021 foi protocolado via SEI o documento 26344178 com as análises das ETE’s e 
os analisados estão em conformidade com a legislação. 
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Conclusão: Condicionante está sendo cumprida 

 
Condicionante 5: Realizar a manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial do 
empreendimento, limpando canais e bacias de contenção. Apresentar relatório fotográfico 
trimestralmente comprovando as condições do sistema 
Prazo: Semestral. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF Em 03/09/2020 foi protocolado o documento 
R0105834/2020 com arquivo fotográfico comprovando o bom estado de conservação do 
sistema de drenagem. 
Em 04/03/2021 foi protocolado via SEI o documento 26344180 com arquivo fotográfico 
comprovando o bom estado de conservação do sistema de drenagem. 
Conclusão: Condicionante está sendo cumprida  
 
Condicionante 6: Apresentar análise dos efluentes atmosféricos provenientes do forno de 
calcinação em operação. Deverá ser analisada a emissão de material particulado, SOx e NOx. 
Os resultados apresentados nos laudos analíticos deverão ser expressos nas mesmas 
unidades dos padrões de emissão previstos na tabela XIV da DN Copam n. 187/2013. 
Apresentar a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente 
preenchida, quitada e assinada. O laboratório deverá estar em conformidade com a 
Deliberação Normativa Copam n. 216, de 27 de outubro de 2017 
Prazo: Semestral. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF Em 03/09/2020 foi protocolado o documento 
R0105837/2020 com os monitoramentos dos fornos 02 e 03. Os parâmetros analisados 
estavam em conformidade com a legislação. Foi informado que o forno 01 não estava em 
operação desde 15/12/2019. 
Em 04/03/2021 foi protocolado via SEI o documento 26344181 com os monitoramentos dos 
fornos 01,02 e 03. Os parâmetros analisados estavam em conformidade com a legislação. 
Conclusão: Condicionante está sendo cumprida 
 
Condicionante 7: Executar o Projeto de Adensamento de Cortina Arbórea, protocolo 
R0172898/2018, conforme delimitado no cronograma constante no documento, aprovado pela 
Supram-ASF. Apresentar relatório fotográfico trimestral detalhado, que abarque as áreas do 
referido projeto, constando as coordenadas dos locais fotografados. 
Prazo: Semestral. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF Em 03/09/2020 foi protocolado o documento 
R0105805/2020 com arquivo fotográfico e coordenadas das fotos comprovando o 
cumprimento da condicionante. 
Em 04/03/2021 foi protocolado via SEI o documento 26344182 com arquivo fotográfico 
comprovando o cumprimento da condicionante. 
Conclusão: Condicionante está sendo cumprida 
 
Condicionante 8: CERTIFICADO REGISTRO IEF – Manter vigente, nos autos do processo 
administrativo n. 20717/2010/002/2015, o Certificado de Registro junto ao IEF, para a 
produção e comercialização de produtos e subprodutos da flora, em atenção à Resolução 
Conjunta Semad/IEF n. 1661/2012. 
Prazo: Durante a vigência do TAC. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF: O empreendimento possui certificado de 
consumidor de lenha do IEF 09727/2020 com validade até 30/09/2021. 
Conclusão: Condicionante está sendo cumprida 
 
Condicionante 9: Enviar semestralmente, por meio do Sistema MTR-MG, Declaração de 
Movimentação de Resíduos – DMR, conforme art. 16 da DN COPAM 232/2019, que diz: 
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I – Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR 
abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior; 
II – Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR 
abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso. 
E apresentar cópia das DMR na Supram-ASF. 
Prazo: Durante a vigência do TAC. 
Documentos Protocolados na SUPRAM ASF: Em 11/03/2020 foi protocolado o documento 
R0031985/2020 com a DMR nº9614 referente ao segundo semestre de 2019. 
Em 03/09/2020 foi protocolado o documento R00100637/2020 com a DMR nº27275 referente 
ao primeiro semestre de 2010. 
Em 04/03/2021 foi protocolado via SEI o documento 26344184 com a DMR nº35094 referente 
ao segundo semestre de 2020. 

Conclusão: Condicionante está sendo cumprida 

Após o vencimento do TAC/ASF/010/2020 acima analisado a empresa assinou um novo 

TAC/ASF/15/2021, conforme processo SEI 1370.01.0008650/2021-05. Até a elaboração 

deste documento as cláusulas do TAC vigente estão no prazo para serem cumpridas.  

 

6. Controle Processual  

Trata-se de Licença Ambiental Concomitante, na modalidade de licença de operação 

corretiva. 

A atividade principal a ser licenciada pelo empreendimento é a produção da cal virgem e 

hidratada, sendo a capacidade instalada de 115.200,00 toneladas/ano. Tal parâmetro 

caracteriza o empreendimento como sendo de grande porte. Considerando o potencial 

poluidor/degradador da atividade estabelecido na DN COPAM 217/2017 como sendo médio, 

temos a classificação do empreendimento como classe 4 e critério locacional 1 o que 

corresponde a LAC 2. 

Em 11/02/2020, por meio do protocolo R0018711/2020 a empresa solicitou a reorientação do 

processo nº20717/2010/002/2015, consoante DN COPAM 217/2017 e apresentou novo FCEI 

com a capacidade instalada real do empreendimento. 

 

Faz-se necessário mencionar sobre o pedido de alteração de titularidade envolvendo a 

empresa em questão. Tal pedido foi analisado pelo analista jurídico responsável pelo 

processo ao tempo dos fatos, vejamos: 

 
Ressalta-se, primeiramente, que vieram-me os autos remetidos para DRCP, 

ora constituído por 04 volumes, para manifestar acerca da regularidade no 

pedido de alteração de titularidade entabulado no protocolo R0170276/2019. 

 

Em 06/11/2019, a empresa Caieiras Cazanga Indústria e Comércio Ltda., 

inscrita sob CNPJ n. 16.969.743/0001-04, formalizou na Supram-ASF o 

pedido de mudança de titularidade, conforme o protocolo retro citado, 

vinculado a LAS/RAS n. 110/2019, do PA n. 00653/2001/003/2019. Veja que, 
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por meio do aludido documento, a empresa “Caieiras” já não estaria à frente 

da atividade licenciada, sendo a mesma assumida pela empresa Cal Master 

Indústria e Comércio Ltda., considerando o contrato de locação firmado entre 

as partes. 

Frisa-se que o pedido em questão foi apresentado como protocolo avulso, 

vinculado, repita-se, a LAS/RAS, sem qualquer menção ao processo de LOC 

n. 20717/2010/002/2015. Em razão disso, a análise inicial do requerimento 

de mudança de titularidade foi procedida apartada do licenciamento 

convencional e, diante da conformidade da documentação, restou o mesmo 

deferido, consoante o Parecer – doc. Siam n. 0779690/2019. 

Portanto, nesta oportunidade, não se adentra no mérito da alteração em si, 

tanto que esta etapa foi superada com a publicação do ato na Imprensa Oficial 

em 27/12/2019 – doc. Siam n. 0002798/2020. Todavia, o enleio se adstringe 

no fato da empresa Cal Master ser titular de uma licença ambiental 

simplificada cuja atividade é a mesma e o local de operação vizinho ao objeto 

abordado na LOC. 

Pois bem, este processo de LOC vincula-se ao imóvel urbano sob matrícula 

n. 3.009, com 63.500,00m² (certidão de f. 901), situado na Localidade 

Córrego das Almas, à margem da Rodovia BR 354, km 478, s/n., no município 

de Arcos/MG. Nesta área é desenvolvida a atividade industrial de fabricação 

de cal virgem, com capacidade instalada para 88.700 t./ano. 

Já a LAS/RAS n. 110/2019, com validade até 31/10/2029, acoberta a mesma 

atividade de calcinação, contudo, com capacidade instalada para 26.500 

t./ano e com critério locacional 0(zero), logo, pertencente a classe 03. 

Ademais, conforme o Parecer Técnico n. 0684503/2019, a atividade também 

é exercida, praticamente, no mesmo local - Localidade Córrego das Almas, à 

margem da Rodovia BR 354, km 478, s/n. –, entretanto, em um imóvel de 

matrícula n. 15.164 e que possui cerca de 3,0 ha. 

Fato é, que os imóveis de matrícula 3.009 e 15.164 são limítrofes e as ADA’s 

- Áreas Diretamente Afetadas se confrontam, com majoração do impacto no 

meio ambiente naquele lugar, vez que não se limita a uma ou outra 

propriedade.  

Impõe-se elucidar que, apesar da localização dos empreendimentos, a 

concessão da LAS/RAS se deu em razão do requerimento de licença ter sido 

feito por outra empresa – Caieiras Cazanga – que, em tese, à época da 

formalização do LAS/RAS não possuía qualquer vinculação a Cal Master. 

Aliás, no pedido sequer foi ventilada a hipótese de eventual possibilidade de 

um licenciamento conjunto. 

Sendo assim, a Licença n. 110/2019 foi emitida em 31/10/2019 (data da 

publicação), no entanto, o pedido de alteração de titularidade da mesma foi 

formalizado em menos de 01 semana após a concessão, no dia 06/11/2019. 
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Não bastasse isso, ao compulsar o Contrato de Locação de Bens Industriais, 

firmado entre as citadas empresas e instruído no protocolo R0170276/2019 

(pois é documento principal que fundamentou o pedido de mudança); 

percebe-se que o negócio jurídico se deu bem antes, em 01/07/2019. Além 

disso, consta na “Cláusula 2 – Do Prazo de Locação”, que as partes 

acordaram o início da locação em 01/07/2019 até 30/06/2029, 

coincidentemente, um interstício de 10(dez) anos, o mesmo relativo a uma 

licença ambiental. 

À vista disso, na prática, desde julho de 2019, a Cal Master já operava sua 

atividade em toda a área citada neste despacho. Aliás, a locação teve início, 

inclusive, antes mesmo da formalização da LAS/RAS, sendo que essa 

efetivou-se no dia 15/10/2019. Ou seja, constata-se uma ampliação da 

atividade de calcinação pela Cal Master durante a tramitação do processo de 

LOC n. 20717/2010/002/2015. Para tanto, em se tratando de um 

licenciamento corretivo, nele devem ser concentradas todas as atividades 

operadas pelo empreendimento que não se sujeitaram ao procedimento 

litúrgico do licenciamento. Assim, logo após a celebração do contrato de 

locação, a empresa deveria ter se diligenciado para alterar o objeto da LOC.  

Nesta esteira, o próprio processo n. 00653/2001/003/2019 sequer deveria ser 

formalizado, e por via reflexa, o LAS/RAS concedido, vez que seu objeto 

deveria ser incluído na LOC, justamente, para se evitar a fragmentação da 

atividade por um mesmo requerente e viabilizar o levantamento universal dos 

impactos da atividade industrial. 

 

Diante das irregularidades constatadas, o empreendedor foi autuado por fracionar a atividade 

AI n. 211491/2020, fls. 1894. Ademais, o objeto do processo de LAS-RAS foi incluído no 

presente licenciamento, e os processos técnicos foram unificados, conforme solicitado. 

 

A Lei Estadual nº 21.972/2016, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável estipulou que esse tipo de processo será 

autorizado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam, por meio de suas câmaras 

técnicas: 

 

Art. 14. O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – tem 

por finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e estabelecer 

normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de 

caráter operacional para preservação e conservação do meio 

ambiente e dos recursos ambientais, competindo-lhe: 

III – decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de 

licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos: a) de 

médio porte e grande potencial poluidor; b) de grande porte e médio 

potencial poluidor; c) de grande porte e grande potencial poluidor; d) 

nos casos em que houver supressão de vegetação em estágio de 

regeneração médio ou avançado, em áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade; (Lei Estadual 21.972/2016) 
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Em consulta ao Siam verifica-se a existência do presente processo, bem ainda de outros 

processos e procedimentos administrativos como o PA n. 20717/2010/001/2011. Vejamos o 

que aduz a legislação (Decreto n. 44.844/2008, revogado pelo Decreto n. 47.383/2018, 

vigente à época da formalização) sobre o presente tema: 

Art. 15. Será excluída a aplicação da penalidade decorrente da instalação ou 

operação de empreendimentos ou atividades ambientais e hídricas, anteriores 

a publicação deste Decreto, sem as Licenças Ambientais, ou AAF ou outorga 

de uso de recursos hídricos, pela denúncia espontânea, se o infrator, formalizar 

pedido de LI ou LO ou AAF, em caráter corretivo, ou outorga pela utilização de 

recursos hídricos e demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento ou 

atividade. 

§ 1º Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 

qualquer procedimento administrativo junto à SEMAD e às suas entidades 

vinculadas ou medida de fiscalização relacionados com o empreendimento ou 

atividade.  (...) grifos nossos 

§ 3º A denúncia espontânea opera efeitos desde a data da caracterização do 

empreendimento ou atividade, por meio de Formulário de Caracterização do 

Empreendimento - FCE, até a data de vencimento do Formulário de Orientação 

Básica - FOB, no caso de não formalização tempestiva do processo 

 

No presente caso nota-se a existência de processos administrativos anteriores, logo, não faz 

jus ao benefício da autodenúncia. 

 

Assim, caso o empreendedor estivesse em operação deveria ser devidamente autuado e ter 

suas atividades suspensas, até a concessão da licença ambiental ou assinatura de TAC – 

Termo de Ajustamento de Conduta. 

 

Considerando se tratar de atividade de significativo impacto foi entregue o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), bem como o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), conforme 

previsto no art. 225, IX, da Constituição Federal de 1988, em observância do art. 2º, da 

Resolução nº 01/1986 do CONAMA, e do art. 2º, §2º e art. 4º, ambos da Resolução nº 09/1990 

do CONAMA, considerando ainda a Nota Orientativa DAT nº 01/2011, conforme segue:  

Art. 225. 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.  

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público:  

       (...)  
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IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; (Constituição Federal de 1988). 

Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto 

ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a 

serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, 

e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como: [2]  

                    (...) 

 Art. 4º - A Licença Prévia deverá ser requerida ao órgão 

ambiental competente, ocasião em que o empreendedor deverá 

apresentar os Estudos de Impacto Ambiental com o respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental, conforme 

Resolução/CONAMA/nº 01/86, e demais documentos 

necessários. 

 Parágrafo Único - O órgão ambiental competente, após a 

análise da documentação pertinente, decidirá sobre a 

concessão da LP. 

 

 

Conforme descrito, na formalização do presente processo administrativo de LOC n. 

20717/2010002/2015 para a atividade produção de 88.700 toneladas/ano de Cal (DN 

74/2004), classe 3, a empresa apresentou o EIA/Rima considerando as disposições da Nota 

Orientativa DAT nº 01/2011, vigente ao tempo dos fatos. A aludida Nota exigia o referido 

estudo para qualquer empreendimento localizado na região dos carstes do Alto São 

Francisco, nos municípios de Arcos, de Doresópolis, de Pains, de Córrego Fundo, de Formiga 

e de Iguatama.  

 

Entretanto, em 11/02/2020, mediante protocolo R0018711/2020, foi solicitada reorientação do 

referido processo de licenciamento ambiental. Na referida reorientação do processo abarcou 

uma produção para 115.200 toneladas/anos e classe 4, sendo este analisado nos moldes da 

DN 217/2017. 

 

O Formulário Básico de Orientação - FOB de reorientação abarcou vários estudos, dentre 

eles, o RCA (relatório de controle ambiental e o PCA (Plano de controle ambiental), e não 

novamente o EIA/RIMA, visto que a DAT nº01/2011 já que a Nota Orientativa não se 

encontrava mais válida. Ademais, existe um alinhamento interno datado de 27/03/2018, qual 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

 
20717/2010/002/2015 

Pág. 21 de 36 

  

Rua Bananal, nº 549, Vila Belo Horizonte - Divinópolis, MG, CEP: 35.530-036 
Telefax: (37) 3229-2800 

 

seja, uma tabela com todas as atividades da DN 217/2017 passíveis de apresentação dos 

referidos estudos (EIA/RIMA), não sendo contemplada a atividade de fabricação de Cal. 

 

Ressalta-se ainda que o empreendedor solicitou dispensa do EIA/RIMA, mediante processo  

SEI 1370.01.0008650/2021-05 (anexo I 27942112). 

 

Assim, conforme a avaliação técnica, os estudos de PCA/RCA apresentados na reorientação 

do processo são satisfatórios para o deferimento da licença de operação. 

 

Conforme esclarecido neste parecer, os impactos encontram-se devidamente mitigados. 

 

Noutro viés, segundo a análise técnica, atualmente no empreendimento não foram 

averiguados novos impactos que representam impacto ambiental significativo e que possam 

sustentar a manutenção do EIA/RIMA e seus efeitos, ou seja, nesta era não se vislumbra 

interferência tal, provocada pela empresa no meio ambiente, que suscite a permanência da 

instrução do feito com os aludidos estudos.  

 

Destarte, mediante Parecer Único (SIAM n° 0159486/2021) foi deferido o pedido. Assim, 

considerando a dispensa do EIA/RIMA, não será o caso de análise e de execução do 

Programa de Educação Ambiental, assim como preconiza a DN n. 214/2017, alterada pela 

DN 238/2020.    

 

O empreendimento foi vistoriado pela equipe técnica da Supram em 06/10/2017, consoante 

Auto de Fiscalização n. 51892/2017, de f. 858-861 e por sua operação estar não estar 

amparada por licença ambiental ou TAC – Termo de Ajustamento de Conduta houve lavratura 

de auto de infração n. 51892/2017 por operara sem licença. Ressalta-se que deverá ser 

tomada providências quanto a autuação pelo uso de recurso hídrico. 

Mediante solicitação (R20729370/2017), foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta 

TAC/ASF/59/2017(fls. 866), em 10/10/2017 para resguardar a operação da empresa até a 

decisão do processo em análise. 

 

Após análise da equipe técnica da Supram-ASF (fls. 1090) constatou-se o descumprimento 

do TAC/59/2017, diante disso, foi lavrado auto de infração n. 134264/2018. (fls. 1502). 

Importante ressaltar que o aludido TAC será encaminhado à AGE Advocacia Geral do 

Estado para execução dos valores das cláusulas descumpridas. 

 

Em que pese o descumprimento das cláusulas do termo de ajustamento de conduta, o 

empreendimento solicitou a prorrogação do aludido termo com fundamento no Parecer da 

AGE 15.814/2016 mediante proposta de ganho ambiental. (fls. 1103-1105). 

A proposta de ganho ambiental foi deferida pela equipe técnica às fls. 1493. 

Nestes termos foi assinado novo termo de Ajustamento de Conduto n. 46/2018, em 

23/10/2018. (fls. 1091). 
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Em análise ao cumprimento das condicionantes do TAC 46/2018 (fls. 1714-1715), realizada 

por meio da Papeleta n. 516/2019, a equipe técnica concluiu pelo atendimento das cláusulas 

impostas. 

Posteriormente, foi assinado o Aditivo 01/2019 - ADT01 – TAC/ASF/46/2018 em 23/10/2019. 

Em 03/03/2020, foi realizada análise do cumprimento das cláusulas do TAC, tendo em vista 

que com a inclusão do objeto do LAS-RAS citado acima, fez a necessidade de cancelamento 

do aludido termo, para elaboração de novo termo que abrangesse todo parâmetro do 

empreendimento. Em análise conclui-se tecnicamente pelo cumprimento do referido termo. 

Destarte, foi assinado novo termo com parâmetro total do empreendimento, qual seja, 

TAC/ASF/10/2020 em 05/03/2020. (fls. 1959).  

Em análise ao cumprimento do mesmo verificou a equipe técnica, que houve o cumprimento 

de cláusulas, consoante consta nos autos. (Pasta 7 Relatório de Fiscalização- Protocolo SIAM 

n. 99708/2021). 

Em 17/07/2020, o empreendimento foi novamente vistoriado, consoante se verifica do Auto 

de Fiscalização n. 128447/20, e tendo em vista que o empreendimento encontrava-se 

amparado mediante TAC, não houve necessidade de lavratura de auto de infração. (pasta 5). 

Entretanto, nota-se a lavratura de auto de infração pelo porte de motosserra sem licença e 

registro atualizado no órgão ambiental competente. (AI n. 204488/2020). 

Mediante nova solicitação, houve papeleta com sugestão de cláusulas para prorrogação do 

TAC n. 10/2021. (Pasta 06). 

Conforme consta, foi assinado novo TAC (TAC/ASF/15/2021), mediante processo n. SEI 

1370.01.0008650/2021-05, segundo análise técnica, o referido termo vem sendo cumprido 

pela empresa. 

 

 

Nos autos do processo foram solicitadas informações complementares, para ajustes técnicos 

e jurídicos. Sendo as referidas informações atendidas a contento, consoante análise do gestor 

técnico. 

 

As informações do primeiro Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE) de f. 05-
10 foram apresentadas pelo sócio gerente do empreendimento senhor Lucas Gontijo Pires. 

 

Conforme consta no parecer técnico a GERAF- Gerência de Reposição Florestal e 
Sustentabilidade Ambiental enviou um oficio ((fl. 2626) informando que a partir de 2015 a 
empresa enviou todos os PSS e os CAS referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
e 2020. Só que até o momento de elaboração deste Parecer a GERAF não havia analisado 
nenhum dos protocolos feitos pela Empresa nos anos acima citado. Consta, que foi aberto 
também processo SEI! 1370.01.0018985/2021-029 para consulta à GERAF sobre os 
protocolos do PSS de 2021 e CAS de 2020, no entanto, até o momento não houve 
manifestação até a confecção deste parecer. Ressalta-se, entretanto, o PSS 2021 e CAS 
2020 foram protocolados via SEI nº 24316758 e 24318157 em 15/01/2021. 
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Será condicionado no anexo I deste parecer a comprovação de envio anual do Plano de 
Suprimento Sustentável-PSS e da Comprovação Anual de Suprimento-CAS junto ao IEF 

 
A formalização do requerimento de Licença de Operação Corretiva (LOC) foi realizada em 
28/12/2015 com a entrega dos documentos relacionados no FOBI (f.09). 
 
Consta certidão de débitos n. 1248585/2015 às 10. 
  
 

Consta contrato social da empresa às fls.578-58, fls. 892-898 e fls. 1877, onde se pode 
perceber que quem assina pelo empreendimento são os senhores Plinio Gontijo Pires, Breno 
Gontijo Pires e Lucas Gontijo Pires.  

Nota-se que o local indicado no contrato social é o mesmo informado no FCE, qual seja, BR 
354, KM 478, Córrego das Almas, Arcos/MG. 

Conforme informado consta no empreendimento um posto de abastecimento de combustível 
destarte, foi apresentado AVCB n. 20180067381, com validade até 06/08/2023. (fls. 1087) 

 
Consta às fls. 15 e fls. 891 o requerimento de licença de operação corretiva, consoante define 
a Deliberação Normativa pela DN n. 2017/2017. 

Consta procuração às fls. 11 outorgando poderes aos procuradores, assinada por Lucas 

Gontijo Pires e Plinio Gontijo Pires. Consta ainda nova procuração às fls. 864 outorgando 

poderes para assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta.  

 

Consta no processo declaração à f. 23 informando que a mídia digital se trata de cópia fiel 
dos documentos em meio físico que estão presentes nos autos. Ademais, foram apresentadas 
as coordenadas geográficas do empreendimento, dispostas à f. ‘6. 

 
Foi apresentada declaração do município de Arcos/MG (f. 17 e fls. 1984) referente ao local 
informando a conformidade com as normas e regulamentos administrativos do município, em 
observância do disposto no art. 10, §1º, da Resolução 237/1997 do CONAMA. 
 

Considerando o que dispõe os artigos 13, I, “f” e 20, I, ambos da Lei 12.305/2010 foi 

entregue o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (fls. 963), houve ainda a 

comunicação ao município de Arcos/MG (fls. 988), conforme consta nos autos, atendendo 

ao requisito da oitiva da autoridade municipal competente, conforme o artigo 24, caput e 

§2º, também da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Nesse sentido, foi entregue também a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 

responsável pelo PGRS e confirmado pela equipe técnica a adequação do referido plano 

aos requisitos do art. 21 da Lei 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos) 

(fls. 986). 

 

Constam nos autos a publicação às fls. 728 e 902 realizada no jornal “Correio Centro Oeste”, 
solicitando o requerimento da Licença de Operação Corretiva, nos termos da DN 74/2004 
(atual 217/2017). 
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Consta o EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, 
acompanhados da respectiva ART, dispostos às f. 103-305 e 731-850. Junto aos estudos 
também foi elaborado o PCA – Plano de Controle Ambiental, colacionado às f. 680 - 760. 
Nota-se ainda as ARTs dos profissionais: o engenheiro Civil Fabrício Nascimento 
Amaral.(fls. 101-102) e o engenheiro de minas Evânio Azevedo (fls. 955), a bióloga Elaine 
Aparecida da Paz (fls. 957), o engenheiro civil David Willian de Oliveira  
 
 
No tocante ao Plano de Controle Ambiental (PCA) 24-100 salienta-se que os estudos foram 
realizados pelo engenheiro Civil Fabrício Nascimento Amaral.  
 
Consta ainda os novos PCA às fls. 1988-2089, e RCA – Relatório de Controle Ambiental, 
às fls. 2100-2174, elaborados pelo engenheiro de minas Sr. Vinicius de Oliveira Dias. (fls. 
2090). 
 
Consta Programa de Prevenção de Riscos Ambientais às fls. 449-499. 
 

Neste viés, consta o certificado de consumidor de produtos e subprodutos da flora (registro n. 

9727/2020), válido até 30/09/2021, na forma exigida pela Portaria do IEF n. 125/2020. 

 

No tocante ao recurso hídrico nota-se que este é proveniente do processo n. 39178/2015, que 
deverá ter seu prazo de validade vinculado a esta licença, nos termos da Portaria IGAM 
48/2019. 

  
Foi apresentado o certificado de regularidade válido junto ao Cadastro Técnico Federal de 

atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, referente à 

atividade econômica da empresa, conforme Instrução Normativa nº 06/2013 do IBAMA, 

sendo que deverá mantê-lo vigente durante o período da licença. 

 

Constam às fls. 18-21 e fls. 729-730, os DAEs referentes aos custos de análise e aos 

emolumentos. Os custos de análise do processo foram ser devidamente integralizados nos 

autos, portanto, antes do julgamento do feito, na forma preconizada pela Resolução Conjunta 

SEMAD/IEF/FEAM nº 2.125, de 28 de julho de 2014. 

 

Consta matrícula do imóvel n. 3009, onde se pode perceber que o imóvel pertence ao 

perímetro urbano. (fls. 901). 

 

Foi anexado ainda o CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS 

DE DEFESA AMBIENTAL das pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à consultoria 

técnica, consoante aplicação da Resolução nº 01/1988 do CONAMA. 

 

Nota-se às fls. 1344-1405 o Programa de Educação Ambiental elaborado pelo biólogo 

Matheus Vitorio Carvalho Santos e pela bióloga Suzeli Castro Almeida (f. 1406-1407). 

 

Consta na pasta 7, o Relatório de Prospecção Espeleológica, elaborado pelo engenheiro de 

minas Vinicius de Oliveira Dias. 
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Consta formulário de desativação de poço manual, com a ART, elaborado pelo profissional 

Vinicius de Oliveira Dias. 

 

Foi informado no FCE, não será necessária supressão de vegetação, bem como não haverá 

intervenção em Área de Preservação Permanente.  

 

DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS INTERVENIENTES  

 

Cabe ressaltar que a solicitação de manifestação dos órgãos intervenientes, quais sejam, 

IEPHA e IPHAN ocorreu anteriormente a Promoção da AGE de procedência 

18687149/2020/CJ/AGE-AGE, de 26/08/2020, mediante processo SEI n. 

1370.01.0023923/2020-81. A aludida promoção orienta que atualmente seja apresentada 

declaração exarada pela empresa e assinada pelo seu representante legal e responsável 

técnico, informando se na área de interferência do empreendimento foi identificado algum bem 

cultural, material ou imaterial, considerado ou que possa ser considerado do patrimônio 

histórico e artístico (inclusive, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico), que mereça a manifestação e 

respectiva anuência dos referidos Órgãos intervenientes, considerando o disposto na 

Deliberação Normativa n. 007/2014, do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep, 

da Instrução Normativa do Iphan n. 01/2015 c/c art. 27, da Lei Estadual n. 21.972/2016 e art. 

26 do Decreto Estadual n. 47.383/2018. 

Entretanto, conforme mencionado, no presente caso, as anuências já se encontram nos autos 

ou foram concedidas em data anteriores a aludida orientação da AGE – Advocacia Geral do 

Estado. 

Sopesando a exegese contida no Anexo na Deliberação Normativa nº 07/2014, do CONEP – 

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, conforme as atribuições conferidas pela Lei 

Delegada nº 170, de 25 de janeiro de 2007 c/c art. 27 da Lei Estadual nº 21.972/2016 e art. 

26, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, faz-se necessária a solicitação de Anuência ao 

IEPHA/MG. 

O empreendedor protocolou junto ao IEPHA, solicitação da Anuência do referido órgão (fls. 

954 EPIC). Houve manifestação do IEPHA manifestação final pelo prosseguimento do 

processo de licenciamento. 

Consta ainda, o Ofício IEPHA/GAB nº 148/2020 de 01/06/2020 (SEI 2200.01.0000455/2020-

11) assinado eletronicamente por Michele Abreu Arryo (Presidente), manifestando, nos 

seguintes termos: retificar a manifestação anterior, a pedido do empreendedor, atestamos que 

as áreas de influência do empreendimento permanecem as mesmas e os estudos 

apresentados foram suficientes para a avaliação da cavidade constante no Formulário de 

Orientação Básica, n°. 0477100/2015 B (LAC2 - LOC). Nestes termos, manifestamo-nos pelo 

prosseguimento do processo de licenciamento. 
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Conforme Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 2015, que estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN, quando instado a se 

manifestar nos processos de licenciamento ambiental, em razão da existência de intervenção 

na Área de Influência Direta – AID do empreendimento em bens culturais acautelados em 

âmbito federal (FCA – fls. 942-948). Sendo respondido mediante anuência, via ofício n. 

29/2019, desde cumprida a condicionante imposta no verso. 

 

Entretanto, no presente caso, em que pese a manifestação final das aludidas entidades, qual 

seja, IEPHA e IPHAN, conforme consta neste parecer houve ampliação/unificação da área do 

empreendimento, logo, no tocante a esta ampliação, foi necessária apresentação de 

declaração do empreendedor no tocante a possível afetação de bem cultural, material ou 

imaterial, considerado ou que possa ser considerado do patrimônio histórico e artístico. 

Sendo devidamente apresentada (processo SEI n.1370.01.0008650/2021-05). 

Nota-se, conforme demostrado no parecer técnico, que empresa sofreu autuação de natureza, 

grave ou gravíssima (AIs n. 134253/2017 e n. 134264/2018) nos últimos 05 anos, e que as 

mesmas se tornaram definitivas, nos termos do art. 32 do Decreto 47.383/2018, vejamos: 

 
Art. 32 – A atividade ou o empreendimento em instalação 

ou em operação sem a devida licença ambiental deverá 

regularizar-se por meio do licenciamento ambiental em 

caráter corretivo, mediante comprovação da viabilidade 

ambiental, que dependerá da análise dos documentos, 

projetos e estudos exigíveis para a obtenção das licenças 

anteriores. 

§ 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. (Redação dada 

pelo DECRETO Nº 47.837) 

Logo, a presente licença, caso deferida, terá seu prazo de validade reduzido em 04(quatro) 

anos. 

Portanto, ante das razões expostas, do ponto de vista jurídico, pugna pelo deferimento deste 

requerimento de LAC1, em Caráter Corretivo, desde observadas as medidas de controle e as 

condicionantes impostas neste parecer. 

 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

 
20717/2010/002/2015 

Pág. 27 de 36 

  

Rua Bananal, nº 549, Vila Belo Horizonte - Divinópolis, MG, CEP: 35.530-036 
Telefax: (37) 3229-2800 

 

7. Conclusão  

A equipe interdisciplinar da Supram Alto São Francisco sugere o deferimento da Licença de 

Operação Corretiva LAC2 (LOC), para Cal Master Indústria e Comércio Ltda., para a atividade 

“fabricação de cal” no município de Arcos/MG, pelo prazo de 06 (seis) anos, vinculada ao 

cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, 

modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram Alto São Francisco, 

tornam o empreendimento em questão passível de autuação. 

 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco, 

não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados 

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

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

responsável(is) técnico(s). 

 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a 

obtenção, pelo requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a 

observação acima conste do certificado de licenciamento a ser emitido 

8. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para Licença Operação Corretiva LAC2 (LOC) da “Cal Master 

Indústria e Comércio Ltda.”; 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da LAC2 (LOC) da Cal Master Indústria e 

Comércio Ltda.”; 

Anexo III. Relatório de Autos de Infração Cadastrados no CAP 

Anexo IV. Relatório Fotográfico do(a) Cal Master Indústria e Comércio Ltda. 

 

ANEXO I 

Condicionantes para LAC 2-LOC da “Cal Master Indústria e Comércio Ltda.” 

Empreendedor: Cal Master Indústria e Comércio Ltda. 

Empreendimento: Cal Master Indústria e Comércio Ltda. 

CNPJ: 05.506858/0001-46 

Município: Arcos/MG 

Atividade principal: “Produção de cal virgem” 

Código DN 74/2004: B-01-02-3 

Processo: 20717/2010/002/2015 

Validade:  06 anos  
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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 

Executar a obra para adequações dos galpões de 

armazenamento da cal localizados nas coordenadas 

x=20º19’46,34” Y=45º19’45,58”. Enviar arquivo 

fotográfico comprovando as adequações. 

60 dias após a 

concessão desta 

licença 

03 

 Executar a obra de construção do galpão de 

armazenamento da cal coordenada x=20º19’45,48” 

Y=45º32’28,06” a empresa informou que a estrutura de 

armazenamento da cal. 

Enviar arquivo fotográfico comprovando a construção do 

galpão.  

90(noventa dias após 

a concessão desta 

licença. 

04 
Fica proibido o armazenamento da cal em pátio a céu 

aberto. 

Durante a vigência 

da licença 

05 

Apresentar comprovante de entrega do Plano de 

Suprimento Sustentável-PSS junto ao IEF, como 

determina a Lei n. 20.922/2013. 

Anualmente 

06 

Apresentar comprovante de entrega da Comprovação 

Anual de Suprimento-CAS junto ao IEF, como determina 

a Lei n. 20.922/2013. 

Anualmente 

07 

Apresentar a FEAM GESAR o Plano de Monitoramento 

da Qualidade do AR – PMQAR que deverá conter o 

inventário das fontes atmosféricas do empreendimento; 

a modelagem atmosférica (com o modelo AERMOD) e 

descrição do resultado com avaliação da qualidade do ar 

da área de influência do empreendimento, conforme 

Instrução de Serviço SISEMA n. 05/2019. Apresentar à 

SUPRAM ASF a comprovação de entrega da referida 

documentação à FEAM GESAR 

90 (noventa) dias 

após a concessão 

desta licença. 

 

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

Oficial do Estado. 

      IMPORTANTE 
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Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento poderão 

sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-XX, 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 LAC2- LOC da  

“Cal Master Indústria e Comércio Ltda” 

Empreendedor: Cal Master Indústria e Comércio Ltda. 

Empreendimento: Cal Master Indústria e Comércio Ltda. 

CNPJ: 05.506858/0001-46 

Município: Arcos/MG 

Atividade principal: “Produção de cal virgem” 

Código DN 74/2004: B-01-02-3 

Processo: 20717/2010/002/2015 

Validade: 06 anos  

 

1. Efluentes Líquidos 

Local de amostragem Parâmetro Freqüência de Análise 

Entrada e Saída das 3 ETE’s 
Sanitária 

DBO, DQO, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos 
suspensos, substâncias tensoativas que 
reagem com o azul de metileno, óleos 

minerais, óleos vegetais e gorduras animais. 

Anualmente 

Entrada e saída dos dois 
sistemas de caixa separadora 
de água e óleo (CSAO). 

pH, temperatura, sólidos em suspensão, 
sólidos dissolvidos, vazão média, óleos 

minerais, óleos vegetais e gorduras animais, 
substâncias tensoativas e fenóis 

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 da ETE (efluente bruto): especificar local. Por exemplo: após o tanque 

de equalização. Saída da ETE (efluente tratado): especificar local. Por exemplo: após o decantador 

secundário. 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram até o dia 10 do mês subsequente, os resultados das análises 

efetuadas. O relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pela amostragem, além da produção industrial e do 

número de empregados no período. Para as amostragens feitas no corpo receptor (curso d’água), 

apresentar justificativa da distância adotada para coleta de amostras a montante e jusante do ponto de 

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

determinações. 

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

do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto de 

adequação do sistema de controle em acompanhamento. 

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. 
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2. Resíduos Sólidos e Rejeitos 

2.1 Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 
 
Apresentar, semestralmente, a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR, emitida via 
Sistema MTR-MG, referente às operações realizadas com resíduos sólidos e rejeitos gerados 
pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme determinações e prazos previstos 
na Deliberação Normativa Copam 232/2019. 

 
Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberação Normativa Copam nº 232/2019.  
 

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

Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados 
conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG. 
 
Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam n. 232/2019.  

Resíduo Transportador Disposição final 

Obs. 

Denominação Origem 

Classe 

NBR 

10.0041 

Taxa de 

geração 

kg/mês 

Razão 

social 

Endereço 

completo 
Forma2 

Empresa responsável 

Razão 

social 

Endereço 

completo 

Licenciamento 

ambiental 

Nº 

processo 

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. 
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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. 

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. 

 

3. Efluentes Atmosféricos. 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Chaminé dos 3 fornos 

verticais ASZBE 

Material Particulado (MP) e óxido de enxofre 

(SOx) e óxido de nitrogênio (NOx) 
Semestralmente 

Hidratação Material Particulado (MP) Semestralmente 

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram-ASF, os resultados das análises efetuadas, acompanhados 

pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como dos certificados de calibração do 

equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, anotação 

de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser 

informados os dados operacionais. Os resultados apresentados nos laudos analíticos deverão ser 

expressos nas mesmas unidades dos padrões de emissão previstos na DN COPAM nº 187/2013 e na 

Resolução CONAMA nº 382/2006. 

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

ambiental deverá ser imediatamente informado, bem como a medida mitigadora adotada. 

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA.  

 

4. Ruídos 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

 06 pontos localizados nos limites da área 

externa do empreendimento de acordo com 

NBR 10.151/2000. 

dB (decibel) 

 

Anual 
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Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram-ASF os resultados das análises efetuadas, acompanhados 

pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a dos certificados de calibração do 

equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, anotação 

de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser 

informados os dados operacionais.  

As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual  

nº 10.100/1990 e Resolução CONAMA nº 01/1990. 
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ANEXO III 

Relatório de Autos de Infração Cadastrados no CAP 
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ANEXO IV 

Relatório Fotográfico da “Cal Master Indústria e Comércio Ltda.” 

       

  

Foto 01.  Visão dos Fornos 

 

 

 

Foto 03.  Caixa de armazenamento de água  

Pluvial 

 

 
Foto 02.  Parte do Cinturão Verde 

 

 

 

 

Foto 04.  Pista e tanque de abastecimento 
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Foto 05. Sistema de hidratação da cal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 06. Visão da entrada da empresa 

 

 

 


