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1. Resumo. 

O empreendimento Minerais Rio Kolbe Ltda. tem como atividade fim o beneficiamento de escória 
siderúrgica através de separação magnética, britagem e peneiramento, com uma produção 
aproximada de 150 t/dia, destinada a comercialização e utilização em fornos de clínquer. Exerce suas 
atividades no município de Sete Lagoas. Em 25/11/2016, foi formalizado, na Supram Central 
Metropolitana, o processo administrativo de licenciamento ambiental de nº 246/2006/004/2016, na 
modalidade de renovação de licença ambiental de operação. 

Como atividade principal a ser licenciada o empreendimento tem capacidade instalada para 

reciclagem ou regeneração de resíduos classe 2 não perigosos de 150 ton/dia. Com relação à 

infraestrutura do empreendimento, sua área útil corresponde a 10000 m², dos quais 800 m² 

correspondem às porções construídas.  

O referido processo está sob análise da Supram Sul de Minas em decorrência de análise conjunta 

entre esta superintendência e a Supram Central Metropolitana para suporte na redução de passivo de 

processos administrativos, sem prejuízo a competência de ato decisório, conforme orientação da 

assessoria jurídica da SEMAD mediante memorando SEMAD/ASJUR nº 155/2018 (fl. 259). 

Complementarmente a análise dos estudos ambientais, a Supram Sul de Minas se utilizou de meios 

remotos, tais como imagens de satélites e relatórios fotográficos para a análise do processo de 

licenciamento ambiental. 

A água utilizada pelo empreendimento destinada ao consumo humano (banheiros e refeitórios) e 

aspersão de áreas e vias provém de uma captação superficial, regularizada mediante certidão de uso 

insignificante 29933/2017. 

Não há qualquer intervenção ambiental a ser autorizada na área do empreendimento, estando este 

instalado em zona rural. O recibo de inscrição do imóvel rural no CAR encontra-se nos autos do 

processo (fls 2 a 4).  

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são objeto de adequado tratamento, sendo o 

efluente sanitário destinado para sistema de tratamento composto por fossa séptica, filtro anaeróbio e 

sumidouro. Não há geração de efluentes líquidos inerente ao processo produtivo.  

A base de armazenamento de combustível e abastecimento de veículos é dotada de caixa 

separadora de água e óleo.  

O processo produtivo não gera efluentes atmosféricos. Para minimizar a geração de poeiras fugitivas 

a empresa conta com cortina arbórea, umidificadores na planta de beneficiamento e aspersão de 

vias. 

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

exigências normativas. 

Cabe ressaltar que as condicionantes impostas na licença anterior foram avaliadas pelo Núcleo de 

Controle Ambiental (NUCAM SM), conforme demonstrado ao longo do presente parecer. 

Desta forma, a Supram Sul de Minas sugere o deferimento do pedido de renovação da licença de 

operação do empreendimento Minerais Rio Kolbe Ltda. 
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2. Introdução. 

2.1. Contexto histórico. 

O empreendimento tem como atividade fim a separação magnética, o britamento e o 

peneiramento de escórias siderúrgicas para posterior comercialização dos volumes 

processados.  

O principal receptor deste produto são as cimenteiras que o utiliza na atividade de 

coprocessamento. Nos autos do processo consta a solicitação para recebimento de 

cinzas provenientes da queima de madeira que ocorre em caldeiras. Estas cinzas 

serão incorporadas a escória.  

A equipe técnica da Supram Sul de Minas não encontra óbice ao pleito uma vez que 

se trata de resíduo classe IIA, não perigoso. 

A empresa encontra-se em operação desde o ano de 2006 e está localizada na zona 

rural do município de Sete Lagoas, BR 040, km 476.  

Em 28/11/2006 obteve a LO nº 462, com validade até 28/11/2010, e em 28/03/2011 

obteve a RenLO nº 60, válida até 28/03/2017 que se encontra com prorrogação 

automática até a emissão desta renovação em análise.  

Em 25/11/2016 foi formalizado o processo administrativo 246/2006/004/2016 na 

Supram Central Metropolitana para renovação do certificado RenLO nº 60 no âmbito 

da Deliberação Normativa Copam 74/2004.  

Em 05/04/2018, vide protocolo R0072259/2018, o empreendimento solicitou que a 

continuidade da análise ocorresse à luz da Deliberação Normativa Copam 217/2017. 

É objeto desta solicitação de renovação, de acordo com a Deliberação Normativa 

Copam 217/2017, a regularização da seguinte atividade: 

• F-05-07-1 – Reciclagem ou regeneração de outros resíduos Classe 2 (não 

perigosos) não especificados, para capacidade instalada de 150 ton/dia, 

potencial poluidor/degradador Médio, porte Grande e definido como Classe 4.  

 

O empreendimento possui registro válido sob o nº 2493313 junto ao Cadastro 

Técnico Federal do IBAMA. 

O Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA foi elaborado sob a 

responsabilidade dos profissionais Silvestre Anunciação Lima, biólogo, CRBio 

30510/04-D e Carlos Henrique Gonçalves, engenheiro florestal, CREA MG 90684D, 

o qual foi considerado satisfatório para avaliar o desempenho ambiental.  

Complementarmente a análise dos estudos ambientais, a Supram Sul de Minas se 

utilizou de meios remotos, tais como imagens de satélites e relatórios fotográficos 

para a análise do processo de licenciamento ambiental. 
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2.2. Caracterização do empreendimento.  

O empreendimento encontra-se em operação, conta com 14 funcionários e opera 

em turno único.  Fazem parte das unidades e instalações auxiliares e de apoio à 

unidade industrial: escritório com setor administrativo, almoxarifado, refeitório, área 

de manutenção e lavagem de máquinas e caminhões, ponto de abastecimento, área 

de estoque de materiais a serem coprocessados, área de beneficiamento e área de 

armazenamento de produto para comercialização. A Figura 1 abaixo demonstra a 

localização e área total do empreendimento. 

 

Figura 1 – Imagem de satélite da Minerais Rio Kolbe LTDA. Fonte: IDE SISEMA e CAR 

 A planta industrial de beneficiamento de escória, está estruturada em três níveis: 

Primeiro Nível – Pátio de recebimento de escória 

O primeiro nível é formado pelo pátio de escória, com área de 600 metros 

quadrados. Nesse pátio os caminhões que chegam das usinas siderúrgicas 

depositam a escória de alto-forno. Em média ocorre o recebimento de 10 caminhões 

por dia, sendo que cada caminhão transporta por volta de 10 toneladas. A escória 

que está no pátio, posteriormente é transportada por uma máquina pá carregadeira 

até o silo que alimenta a linha de produção. 
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Segundo Nível – Linha de produção  

O segundo nível é composto pelos equipamentos da planta. Inicialmente há o silo de 

recebimento de escória, com capacidade de 20 toneladas por hora. Do silo a escória 

é conduzida por uma correia transportadora até o britador primário. Nesta correia 

existe um eletroímã que retira pedaços de ferro possivelmente existente na escória. 

A finalidade deste equipamento é evitar a contaminação da escória e preservar a 

integridade mecânica do britador. O britador 1 corta a escória no tamanho de uma 

polegada, e, por gravidade, o material cai no segundo britador, que corta a escória 

em meia polegada. Os dois britadores também possuem capacidades de 20 

toneladas por hora. A partir do segundo britador a escória é transportada por correia 

até a peneira vibratória. O material acima de 1 polegada retorna para o processo de 

britagem, através da correia de retorno. O material com granulometria satisfatória cai 

em uma bica que desemboca na correia transportadora responsável por levar a 

escória britada para os silos de produto acabado. 

Terceiro Nível – Silos de produtos acabados e destinação da escória britada 

O terceiro nível é composto por três silos de produtos acabados (escória britada), 

sendo que cada silo tem capacidade para 100 toneladas. São silos construídos em 

concreto armado, que recebem o material por gravidade. A escória britada chega por 

correia transportadora e através de uma calha vibratória enclausurada é despejada 

no interior do silo. A calha vibratória pode ser movimentada, possibilitando a 

alimentação dos diferentes silos conforme a necessidade da linha de produção. Na 

parte inferior dos silos ocorre o sistema de carregamento dos caminhões que vão 

conduzir a escória britada até as cimenteiras clientes.  

A Figura 2 abaixo ilustra o fluxograma do processo produtivo do empreendimento. 
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Figura 2: Fluxograma do processo produtivo da Minerais Rio Kolbe Ltda. 

 
O empreendimento conta com tanque para armazenamento de combustível com 

capacidade de 15 m3, ou seja, não passível de regularização ambiental vide 

Deliberação Normativa Copam 108/2007.  

A área de abastecimento encontra-se impermeabilizada, dotada de canaletas que 

direcionam o efluente para a caixa separadora de água e óleo. Se gerado, o efluente 

da caixa SAO será direcionado para sumidouro e a borra coletada devidamente 

destinada.  

O lavador de máquinas e caminhões também contam com caixa SAO sendo 

realizada a mesma gestão. Entende-se como lavador o galpão onde ocorre a 

limpeza da pá carregadeira e do caminhão às sextas-feiras e pequenos reparos. 

Este galpão é circundado por canaletas direcionadas para caixa SAO. A equipe 

técnica da SUPRAM Sul de Minas orienta quanto a não utilização de 

desengraxantes e detergentes tendo em vista que o sistema caixa SAO não tem 

como finalidade a remoção de substâncias presentes nestes produtos.  

A energia elétrica utilizada no empreendimento é fornecida pela CEMIG. 
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3. Diagnóstico Ambiental.  

Em consulta ao site de Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE – SISEMA) verifica-se que o 

empreendimento se encontra no limite da zona de amortecimento prevista no plano 

de manejo do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato.  

Em 10/01/2011 foi emitida a anuência 005/2010 junto a então Gerência de Gestão 

de Áreas Protegidas/IEF. 

No quesito áreas prioritárias para conservação da biodiversidade o empreendimento 

localiza-se em “extrema”, porém, como não há intervenção ambiental mediante 

supressão de vegetação nativa prevista, não há o que se falar desta restrição.  

Apesar de localizar-se dentro de dois raios de áreas de segurança aeroportuária o 

empreendimento não é potencial atrativo de avifauna. 

Ainda que estas camadas incidam sobre o polígono do empreendimento, trata-se de 

renovação de licença de operação. Logo, a relevância dar-se-á quando de uma 

possível ampliação. 

3.1.  Recursos Hídricos. 

O balanço hídrico do empreendimento encontra-se ilustrado na Figura 3 abaixo. 

 
Figura 3: Balanço hídrico da Minerais Rio Kolbe Ltda. 

Esta demanda é regularizada mediante a certidão de uso insignificante 29933/2017, 

válida até 4/10/2020, que autoriza a captação de 1 litro/s durante 15h/dia. 
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3.2.  Fauna e Flora. 

Considerando que o empreendimento não pretende ampliar áreas novas, mas 

apenas renovar sua licença de operação, a equipe técnica da SUPRAM Sul de 

Minas entende não haver relevância em discutir impactos sobre a fauna e flora de 

uma área já impactada.  

3.3.  Reserva Legal. 

Consta no parecer de revalidação 65/2011 que a certidão de registro de imóvel 

apresentada trata da reserva legal da propriedade denominada “Sítio Sobrado”, 

abrangendo a parte da Fazenda Mata Grande no qual se encontra localizada a 

Minerais Rio Kolbe Ltda.  

Ademais, nos autos do processo (fls 2 à 4), está o recibo de inscrição do imóvel rural 

no CAR. Consta como área total do imóvel 22,6315 ha, correspondente a 1,13 

módulos fiscais. De acordo com o art 40 da Lei 20922/2013 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. Desta forma, considerando que apenas consta preenchida no CAR a área total 

do imóvel, figura como condicionante do presente parecer a retificação do CAR para 

que sejam incluídas as informações referentes a APP, cobertura do solo e reserva 

legal. Adicionalmente deverá ser comprovado se a reserva legal do CAR está com 

valor igual ao da escritura e se toda vegetação nativa restante está como reserva 

legal. 

4. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras. 

4.1. Efluentes líquidos. 

O empreendimento não faz uso de água em seu processo produtivo, desta forma 

não há geração de efluentes líquidos na produção. No setor de lavagem de 

máquinas e caminhões a área é dotada de piso impermeável e circundada por 

canaletas que direcionam o efluente para a caixa SAO. O efluente que atravessa a 

caixa é direcionado para sumidouro e a borra oleosa é periodicamente coletada e 

devidamente destinada.     

Todo efluente sanitário gerado no empreendimento é coletado e encaminhado para 

sistema de tratamento composto por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro. 

Considerando que todos os sistemas se encontram interligados em sumidouros e 

que o órgão ambiental não possui padrões de lançamento de efluente no solo para 
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tais condições, o programa de automonitoramento do presente parecer passará a 

não contemplar efluentes líquidos.  

4.2. Resíduos sólidos. 

Todo material classificado e separado durante a atividade de beneficiamento é 

comercializado. Sendo assim, não há descarte de material que possa constituir 

como resíduo sólido do processo industrial. 

Os resíduos sólidos gerados no setor administrativo, banheiros, refeitório são 

destinados para a coleta municipal.  

Se porventura algum resíduo contaminado com óleo e/ou graxa proveniente da 

manutenção de máquinas e equipamentos venha a ser gerado o mesmo deverá ser 

devidamento acondicionado e destinado. 

4.3. Emissões atmosféricas. 

O processo produtivo da Minerais Rio Kolbe LTDA não gera poluentes atmosféricos. 

As poeiras fugitivas podem ser geradas quando são despejados os materiais pré e 

pós beneficiamento, na precipitação do material beneficiado na planta e através do 

fluxo de veículos na unidade industrial. Para reduzir tais poeiras a empresa conta 

com cortina arbórea, aspersão de vias e bicos nebulizadores junto a equipamentos. 

4.4. Ruídos e vibrações.  

As fontes de ruído na unidade industrial são decorrentes do funcionamento da planta 

de beneficiamento, através da movimentação das esteiras e peneiras vibratórias, e 

dos veículos em movimentação, mantendo restritas aos limites da unidade industrial. 

Ademais, não há residências circunvizinhas ao empreendimento.  

Os laudos de medição de ruído apresentados ao longo da vigência da licença no 

âmbito do programa de automonitoramento demonstram pleno atendimento aos 

limites preconizados pela legislação. Sendo assim, justifica-se a remoção deste item 

nas condicionantes estabelecidas no presente parecer. 

4.5. Sistema de drenagem de águas pluviais. 

Quanto ao sistema de drenagem de águas pluviais da empresa, de acordo com 

informações prestadas pelo consultor e apresentadas em relatório fotográfico, o 

mesmo se encontra em condições normais de funcionamento, recolhendo as águas 

pluviais que descem do pátio de estocagem e também do pátio de beneficiamento. 

As águas são conduzidas por canaletas que passam por caixas de retenção de 

sólidos, de onde as águas seguem o curso natural da drenagem. Não há nenhum 

tipo de lançamento em qualquer tipo de corpos de água.  
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5. Compensações. 

Não há incidência de compensações ambientais neste empreendimento. Não está 

prevista intervenção ambiental em área de preservação permanente e nem 

supressão de vegetação. Sobre a magnitude do impacto da atividade fim não incide 

a compensação prevista na Lei Federal nº 9985/2000 e nem demais compensações 

previstas em lei.  

6. Cumprimento de condicionantes e avaliação do desempenho ambiental 

O acompanhamento das condicionantes do Parecer Único 65/2011 foi realizada pela 

equipe do Núcleo de Controle Ambiental (NUCAM) vide AF 174518/2020. Foi 

realizada a análise referente aos últimos 5 anos de vigência da licença (Março/2015 

à Março/2020).  Em seu anexo I o parecer único n° 106209/2011 traz o seguinte 

quadro de condicionantes: 

Item Descrição Prazo 

01 Realizar o monitoramento dos efluentes sanitários, efluentes industriais, bem 
como resíduos sólidos e ruído ambiental conforme anexo II. 

Durante o prazo de 
validade da licença 

02 Completar sistema de drenagem pluvial entre o primeiro nível (pátio de 
recebimento de escória) e o segundo nível (linha de produção) e entre o segundo 
nível (linha de produção) e o terceiro nível (silos de produtos 
acabados). 

3 (três) meses 
 

03 Implantação do cinturão verde no entorno do empreendimento. 6 (seis) meses, 
principalmente no 
período chuvoso 

04 Implantar sistema de aspersão fixa na britagem e peneiramento da escória a fim 
de minimizar a emissão de poeira no processo industrial. 

2 (dois) meses 
 

05 Adequar a área de abastecimento existente com implantação de piso 
impermeabilizado com canaletas de contenção e caixa separadora de água e óleo ( 
SAO). 

2(dois) meses 
 

 

Condicionante 1: Automonitoramento de efluentes líquidos, ruído e resíduos 

sólidos. Cumprida parcialmente.  

Condicionante 2: Cumprida intempestivamente. Por meio de contato por e-mail 

institucional, o empreendedor atesta o cumprimento da condicionante n° 2, 

entretanto não apresenta qualquer documento ou protocolo ofícial, que comprove o 

seu cumprimento.  

Condicionante 3: Cumprida intempestivamente. 

Condicionantes 4 e 5: Cumprida tempestivamente. 

Ao proceder com a análise das condicionantes o NUCAM verificou que em parte do 

período de vigência da licença o empreendimento esteve com suas atividades 

paralisadas por conta da baixa demanda de mercado o que justifica a não 

apresentação dos relatórios nestes intervalos.  
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Tendo em vista a não comunicação ao órgão ambiental à época foi aplicada a 

penalidade prevista no código 111 do Decreto Estadual 47.383/2018. Quanto às 

intempestividades e aos relatórios faltantes fora imposto ao empreendimento em 

tela, sanções administrativas em observância ao Decreto Estadual 44.844/2008 

(código 105), para as condutas desconformes praticadas previamente a 02/03/2018, 

e penalidade consubstanciada no Decreto Estadual 47.383/2018 (código 105), para 

as infrações cometidas após 02/03/2018.  

Vale ressaltar que estas penalidades aplicadas não estão vinculadas a constatação 

de dregadação/poluição ambiental. Foram lavrados os autos de infração nº 

202127/2020 e 202128/2020.  

Desta forma, a equipe técnica da SUPRAM SM entende que as sanções foram 

devidamente aplicadas e não interferem no deferimento desta revalidação.  

Do ponto de vista ambiental, a atividade fim do empreendimento é benéfica pois 

contribui diretamente na solução de uma destinação nobre para uma classe de 

resíduos que poderiam ser aterrados ou dispostos inadequadamente em outros 

locais. Todo resíduo recebido é beneficiado e comercializado, não havendo refugos. 

7. Controle Processual.  

Este processo foi devidamente formalizado e contém um requerimento de 

Renovação de Licença de Operação – LO, que será submetido para deliberação 

da Câmara de Atividades Industriais – CID. 

Registra-se que a formalização ocorreu com antecedência mínima 120 dias do prazo 

final da licença vincenda, o que garantiu ao requerente a renovação automática 

prevista no artigo 37 do Decreto nº 47.383/2018, que estabelece normas para 

licenciamento ambiental.  

No processo de Renovação de Licença de Operação – LO é analisado pelo Órgão 

ambiental o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA, relatório 

esse formalizado junto com o requerimento de renovação da licença. Mediante a 

informação constante no RADA será feita a avaliação do desempenho ambiental dos 

sistemas de controle implantados, bem como das medidas mitigadoras 

estabelecidas na LO.  

Para a obtenção da LO que se pretende renovar, foi demonstrada a viabilidade 

ambiental da empresa, ou seja, a aptidão da empresa para operar sem causar 

poluição. Para tanto, foram implantadas medidas de controle para as fontes de 

poluição identificadas e estabelecidas condicionantes para serem cumpridas no 

decorrer do prazo de validade da licença. 
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No momento da renovação da licença será avaliado o desempenho, ou seja, a 

eficiência das medidas de controle, durante o período de validade da licença, bem 

como o cumprimento das condicionantes. 

A conclusão técnica constante nos itens anteriores é no sentido de que o sistema de 

controle ambiental da empresa apresenta desempenho. Devido as motivações 

apontadas no item 6 o empreendimento restou autuado vide AIs 202127/2020 e 

202128/2020. 

Condição indispensável para se obter a renovação de uma licença de operação é a 

demonstração de que sistema de controle ambiental apresentou desempenho 

ambiental, ou seja, que as medidas de controle das fontes de poluição estão 

funcionando satisfatoriamente.  

Considerando que há manifestação técnica de que o sistema de controle ambiental 

da empresa demonstrou desempenho ambiental, e que este é o requisito para a 

obtenção da renovação da licença de operação. 

Considerando que a taxa de indenização dos custos de análise do processo foi 

recolhida.  

Considerando que o Empreendedor apresenta a publicação do pedido de renovação 

de Licença.  

Opina-se pelo deferimento do requerimento do pedido de renovação da Licença. 

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 37 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, na 

renovação das licenças que autorizem a operação do empreendimento ou da 

atividade, a licença subsequente terá seu prazo de validade reduzido em dois anos a 

cada infração administrativa de natureza grave ou gravíssima cometida pelo 

empreendimento no curso do prazo da licença anterior, desde que a respectiva 

penalidade tenha se tornado definitiva. 

Em consulta aos sistemas de cadastros de auto de infração do SISEMA, não foram 

encontrados autos de infração que pudessem ser motivadores da redução do prazo 

desta renovação. Por esta razão o prazo de vigência deverá ser de 10 (dez) anos.  

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

Anexo Único da DN Copam nº 217 de 2017, as Câmaras Técnicas passaram a ter 

competência de deliberar, além de empreendimentos classe 5 e 6, também os de 

classe 4 quando de porte G, nos termos do inciso III, art.14 da Lei nº 21.972/2016. 

DE ACORDO COM PREVISÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 44.844/2008, EM SEU 

ANEXO I, CÓDIGO 124, CONFIGURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVÍSSIMA 

DEIXAR DE COMUNICAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES COM DANOS AMBIENTAIS 

ÀS AUTORIDADES AMBIENTAIS COMPETENTES. NO CASO DE ACIDENTE ENTRE EM 

CONTATO COM O (NEA SISEMA) (31) 9822 3947 e (31) 9825-3947. 
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8. Conclusão  

A equipe interdisciplinar da Supram Sul de Minas sugere o deferimento desta 

Licença Ambiental na fase de Renovação da Licença de Operação - RenLO, para o 

empreendimento Minerais Rio Kolbe Ltda. para a atividade F-05-07-1 - Reciclagem 

ou regeneração de outros resíduos classe II (não perigosos) não especificados, no 

município de Sete Lagoas, 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, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a 

Supram Central Metropolitana, 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 Meio Ambiente 

do Sul de Minas, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e 

jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto à eficiência das medidas 

de mitigação adotadas.  

8. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para RenLO de Minerais Rio Kolbe Ltda; 

Anexo II. Programa de automonitoramento da RenLO de Minerais Rio Kolbe Ltda. 
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ANEXO I 

Condicionantes para RenLO de Minerais Rio Kolbe Ltda. 

Item Descrição da Condicionante Prazo [1] 

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 Ambiental 

02 

Apresentar retificação do CAR para que sejam 

incluídas as informações referentes a APP, 

cobertura do solo e reserva legal. Adicionalmente 

deverá ser comprovado se a reserva legal do CAR 

está com valor igual ao da escritura e se toda 

vegetação nativa restante está como área de 

reserva legal, vide motivações expostas na redação 

do item 3.3. 

180 dias 

Contados da publicação 

da Licença Ambiental 

[1] 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 Central 

Metropolitana, 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 

Programas de Automonitoramento de Minerais Rio Kolbe Ltda. 

 

1. RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Monitoramento Prazo 

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 Art. 16 da 
Deliberação Normativa 
Copam nº 232/2019 

 

 


