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Resumo 

 

O empreendimento Rodo Posto Estiva Ltda. Encontra-se localizado no município de Estiva e 

atuará no setor de comercialização de combustíveis. 

Em 25/01/2018 obteve Licença Prévia e Licença de Instalação, concomitantemente, 

conforme PA n. 01454/2013/003/2017 e Certificado LP+LI n. 015/2018-SM, com 

condicionantes e validade até 25/01/2024. 

Em 09/02/2021 formalizou o processo de Licença de Operação. 

A LP+LI foi concedida para a capacidade de armazenamento de 180 m³ e foram instalados 8 

(oito) tanques, com capacidade total para armazenamento de 240 m3. Dessa forma o 

empreendedor poderá operar dentro da capacidade autorizada, sendo condicionante deste 

parecer a comprovação da regularização ambiental da diferença de capacidade de 

armazenamento já instalada. 

Em substituição a vistoria foi apresentado o Relatório Técnico de Situação, conforme o 

estabelecido no §2º do art. 2º da Resolução Conjunta Semad, IEF, IGAM e FEAM nº 2.959, 

de 16 de abril de 2020. 

Ocupa terreno de 100.000 m2, estando prevista a contratação de 14 funcionários fixos, 

operando 24 horas por dia durante o ano todo. 

A água utilizada pelo empreendimento, destinada ao atendimento do posto de combustíveis 

e do restaurante provém de um poço tubular outorgado através da Portaria n. 00834/2018 

de 27/02/2018, válida até 25/01/2024. 

Não há qualquer intervenção ambiental a ser autorizada nesta fase de regularização, 

estando este instalado em perímetro urbano municipal e, portanto, dispensado, também, da 

constituição de Reserva Legal. 

Os efluentes líquidos gerados na pista de abastecimento e na área de troca de óleos 

seguem para duas caixas separadoras de água e óleo – SAO, com lançamento final em 

sumidouro. 

O efluente sanitário do posto e do restaurante é direcionado para um sistema de tratamento 

composto por tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbios, dimensionado para atender o 

grande fluxo de pessoas que passam pelo posto e restaurante, com lançamento final em 

sumidouros. 

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

ajustados às exigências normativas. 

Desta forma, a Supram SM sugere o deferimento do pedido de licença de operação do 

empreendimento Rodo Posto Estiva Ltda. 
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1. Introdução 

1.1 Contexto histórico 

 

O empreendimento Rodo Posto Estiva Ltda., encontra-se instalado na 

Rodovia Fernão Dias, BR-381, s/n.º, km 880, bairro Planalto, no município de 

Estiva/MG. 

Em 25/01/2018 obteve Licença Prévia e Licença de Instalação, 

concomitantemente, conforme PA n. 01454/2013/003/2017 e Certificado LP+LI n. 

015/2018-SM, com condicionantes e validade até 25/01/2024. 

Ressalta-se que a LP+LI foi concedida para a capacidade de armazenamento 

de 180 m³ e foram instalados 8 (oito) tanques, com capacidade total para 

armazenamento de 240 m3,  ocorrendo o cometimento de infração  administrativa. 

Portanto deverá ser lavrado auto de infração, nos termos do Decreto n. 47.383, de 

02/03/2018. 

O empreendedor poderá operar dentro da capacidade autorizada, 180 m3, 

sendo condicionante deste parecer a comprovação da regularização ambiental da 

diferença de capacidade de armazenamento já instalada, ou seja, 60 m3 restantes. 

Em 30/05/2019, protocolo SIAM n. R0075915/2019 apresentou ofício 

comunicando inicio de obras de implantação em junho de 2019. 

Em 09/02/2021 protocolou na Supram Sul de Minas o processo de n. 

667/2021, na modalidade Licenciamento Ambiental Trifásico – LAT, fase de Licença 

de Operação – LO. 

O potencial poluidor/degradador da principal atividade “Postos revendedores, 

postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos 

flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação” – 

código F-06-01-7 é médio e o porte do empreendimento é grande (Capacidade de 

Armazenamento = 180 m³), configurando Classe 4, de acordo com os parâmetros de 

classificação da Deliberação Normativa Copam nº. 217, de 06/12/2017. 

A análise ambiental constante neste Parecer Único referente à etapa de vistoria 

de campo foi subsidiada pelo Relatório Técnico de Situação apresentado sob a 

responsabilidade do engenheiro florestal Marlucio Carvalho Milagres, CREA-MG 

70.375/D e da gestora ambiental Yasmim Ferraz Braga, CREA MG 246.189/D e ART 

n. MG20210125382, em substituição à vistoria técnica, considerando o estabelecido 

no §2º do art. 2º da Resolução Conjunta Semad, IEF, IGAM e FEAM nº 2.959, de 16 

de abril de 2020. 

O empreendedor possui Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA, registro n. 

5648159, e será condicionante deste parecer a apresentação do Certificado de 

Regularidade. 
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Apresentou o AVCB emitido em 23/12/2020 e válido até 23/12/2023. 

Em relação a ficha cadastral na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustível (ANP), está juntado ao processo a comprovação de que,  para a 

emissão do Certificado de Registro é necessário a apresentação da Licença 

Ambiental de Operação à ANP, sendo essa uma condicionante deste parecer. 

A viabilidade do empreendimento foi analisada na fase anterior e os estudos 

que a embasaram, “Relatório de Controle Ambiental – RCA” e o “Plano de Controle 

Ambiental – PCA” foram elaborados sob a responsabilidade da engenheira 

ambiental Taisi Luana Carvalho, RNP 1410218562 e ART n.º 3922592 e engenheiro 

florestal Marlucio Carvalho Milagres, 1403749078 e ART n.º 3922802. 

 
1.2. Caracterização do empreendimento 

 

O Rodo Posto Estiva Ltda, possui capacidade de armazenamento de 240 mil 

litros de combustível distribuídos em 8 tanques, conforme abaixo: 

Tabela 1 – Capacidade de armazenamento do Rodo Posto Estiva LTDA 

DADOS DOS TANQUES 

TANQUE 
Nº 

FABRICANTE 
Nº DE 
SÉRIE 

DATA 
FABRICAÇÃO 

QTD. 
COMPARTIMENTOS 

VOLUME 
TIPO DE 

COMBUSTÍVEL 
TESTE DE 

ESTANQUEIDADE 

01 TMT 9.608 Jan./2020 

Compartimento 01 15 m³ 
Gasolina 
Comum 

10/08/2020 
Compartimento 02 15 m³ 

Gasolina 
Aditivada 

02 TMT 9.698 Jan./2020 Compartimento 01 30 m³ Etanol 10/08/2020 

03 TMT 9.732 Jan./2020 Compartimento 01 30 m³ 
Gasolina 
Comum 

10/08/2020 

04 TMT 9.587 Jan./2020 
Compartimento 01 15 m³ Diesel S500 

10/08/2020 
Compartimento 02 15 m³ Diesel S500 

05 TMT 9.700 Jan./2020 Compartimento 01 30 m³ Diesel S500 10/08/2020 

06 TMT 9.734 Jan./2020 Compartimento 01 30 m³ Diesel S10 10/08/2020 

07 TMT 9.733 Jan./2020 Compartimento 01 30 m³ Diesel S10 10/08/2020 

08 TMT 9.731 Jan./2020 Compartimento 01 30 m³ Diesel S10 10/08/2020 

A capacidade de armazenamento é de 240 m3, entretanto deverá operar 

somente com a capacidade já licenciada (180 m3), conforme já destacado na página 

2, até a obtenção da regularização de todo o volume instalado. 

Irá operar com bandeira branca, não tendo uma distribuidora determinada. 

Ocupa terreno de 100 mil m2, estando prevista a contratação de 14 

funcionários fixos, operando 24 horas por dia durante o ano todo. 

Além da revenda de combustíveis, na área do empreendimento serão 

exercidas outras atividades acessórias não passíveis de licenciamento ambiental ou 

não listadas na Deliberação Normativa COPAM nº. 217 de 06/12/2017, como 

restaurante; estacionamento coberto; área de acomodação e área de troca de óleo. 
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Conforme a NBR 13786/2005 o posto será classe 2, porque terá no seu 

entorno, num raio de 100m, rede de drenagem de águas pluviais, rede subterrânea 

de serviços (água, esgoto, telefone, energia elétrica etc.) e poço artesiano, estando 

previstos processos de proteção e controle necessários conforme a classificação do 

posto de serviço  

 

Figura 1 - Imagem de satélite do local onde o Rodo Posto Estiva está instalado 

Encontra-se detalhado no processo o memorial descritivo de todos os 

equipamentos instalados, juntamente com relatório fotográfico, certificado de 

conformidade emitido pela empresa Tecnoposto Comércio e Instalação de 

Equipamentos para Postos Eireli – EPP, bem como ART da instalação, laudo e teste 

de estanqueidade e notas fiscais e certificados de conformidade emitidos pelas 

empresas fabricantes. 

Conforme Relatório Técnico de Situação juntado ao processo o Rodo Posto 

Estiva Ltda. encontra-se devidamente implantado com todas as medidas de controle 

ambiental instaladas. 

 
2. Utilização e intervenção em recursos hídricos 

 

A fonte de água que será utilizada na fase de operação é proveniente de um 

poço tubular, regularizado na fase anterior de regularização (LP+LI), através da 

Portaria n. 00834/2018 de 27/02/2018 – processo n. 19476/2017 e válida até 

25/01/2024, autorizando a vazão 3,1 m³/h pelo tempo de captação de 18:00 

horas/dia, 12 meses/ano. 
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3. Reserva Legal 

 

O empreendimento se encontra em área urbana do município de Estiva e, 

portanto, está dispensado de reserva legal. 

 
4. Intervenção Ambiental 

 

Na fase anterior de regularização (LP+LI) o Rodo Posto Estiva Ltda obteve 

autorização para intervenção ambiental (AIA), de acordo com processo n. 

5938/2017, para o corte de 04 árvores isoladas, com vencimento em 25/01/2023, 

sendo condicionada a apresentação de relatório técnico fotográfico comprovando o 

cumprimento do PTRF apresentado, vide item 6 do presente parecer.  

Este parecer técnico não autoriza qualquer intervenção ambiental em área de 

preservação permanente e/ou supressão de vegetação nativa. 

 
5. Aspectos/impactos ambientais e medidas mitigadoras 

 

- Efluentes Líquidos - O efluente líquido sanitário será o proveniente dos banheiros 

públicos, restaurante e prédio administrativo. 

Também serão gerados efluentes contaminados com óleo na pista de 

abastecimento, e óleo na caixa separadora do setor de troca de óleo. 

 

- Medidas mitigadoras: O efluente sanitário será direcionado para um sistema de 

tratamento composto por 4 (quatro) tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbios 

com destinação final em sumidouros. 

O sistema de tratamento foi dimensionado para atender o grande fluxo de 

pessoas que passam pelo posto e restaurante, em média 2000 contribuintes/dia. 

Os efluentes da pista de abastecimento e demais efluentes contaminados 

com óleo serão tratados em caixas separadoras de água e óleo – caixas SAO, cuja 

destinação final será em sumidouros. 

Como a disposição final dos efluentes ocorre em sumidouro não será 

condicionado o monitoramento do lançamento, já que não há legislação específica 

com parâmetros/padrões de lançamento para disposição em solo. Adicionalmente, 

solicitou-se perfuração de poço de monitoramento de água subterrânea cujo 

monitoramento figurará como condicionante do presente parecer. 

O sumidouro tem a função de permitir a infiltração da parte líquida do esgoto 

tratado no solo. A disposição no solo tem-se apresentado como uma alternativa de 

destinação seja como a função de “polimento” de efluentes (pós-tratamento), seja 
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pela reciclagem de recursos, seja pela recarga do lençol freático ou até mesmo pela 

adequação da qualidade do efluente que venha a atingir os corpos receptores de 

características incompatíveis com os respectivos efluentes. A disposição deste 

efluente tratado no solo, como na autodepuração dos corpos d´água, compreende 

processos físicos, químicos e biológicos de remoção da carga poluidora. O solo é 

mais do que um simples meio físico formado por substâncias minerais e orgânicas 

que, juntamente com a vegetação superior, a energia solar e a água, asseguram a 

continuidade do ciclo da natureza que transforma matéria orgânica em energia 

renovável. 

 

- Resíduos Sólidos - prevê-se a geração dos seguintes resíduos: embalagens de 

óleo lubrificante usado; filtros de óleo/ar contaminados; embalagens diversas 

contaminadas com óleo; estopas/flanelas contaminadas; outros resíduos 

contaminados com óleo; areia e lodo do fundo da caixa SAO, resíduos do escritório, 

setor administrativo e do restaurante. 

 

- Medidas mitigadoras: Conforme Relatório Técnico de Situação juntado ao 

processo foi construído um depósito temporário de resíduos e o acompanhamento 

da correta destinação final destes será realizado via sistema MTR. 

 

6. Avaliação de cumprimento de condicionantes de LP+LI 

 

A Licença Prévia e Licença de Instalação concomitantes do Rodo Posto 

Estiva Ltda foi deferida em 25/01/2018 – PA COPAM n. 01454/2013/003/2017, com 

validade até 25/01/2024 e acompanhada das seguintes condicionantes: 

Item Descrição da Condicionante Prazo 

01 

Apresentar tabela com a relação/situação dos tanques 
instalados, descrevendo o volume e tipo de combustível de 
cada tanque, a data da instalação e do teste de 
estanqueidade 

Na formalização da LO 

02 

Apresentar comprovação do atendimento as exigências 
previstas no item 4, do Anexo 4 da DN 108/2007, inclusive 
da instalação dos acessórios, por meio de documento fiscal 
e relatório técnico, acompanhado da sua respectiva ART, 
que atestem sua instalação e/ou execução dos serviços 

Na formalização da LO 

03 
Apresentar cópia do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros 

Na formalização da LO 

04 
Apresentar relatório técnico fotográfico comprovando o 
cumprimento do PTRF, conforme cronograma.  

Semestralmente, 
durante a vigência da 

LP+LI 

05 
Apresentar a comprovação da destinação ambientalmente 
correta dos resíduos da construção civil gerados durante as 

Semestralmente, 
durante a vigência da 
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obras de implantação do empreendimento. LP+LI 

06 
Apresentar a comprovação da destinação ambientalmente 
correta dos efluentes sanitários gerados durante a obra. 

Semestralmente, 
durante a vigência da 

LP+LI 

07 
Apresentar Relatório Técnico Fotográfico comprovando a 
instalação de Poço de Monitoramento de água subterrânea 
para os sumidouros. 

Na formalização da LO 

 

Condicionante 1 – cumprida, conforme tabela abaixo. Salienta-se que 60 m3 do 

total da capacidade de armazenamento deverão ser regularizados em processo à 

parte, vide condicionante imposta neste parecer. 

 

DADOS DOS TANQUES 
TANQUE 

Nº 
FABRICANTE 

Nº DE 
SÉRIE 

DATA 
FABRICAÇÃO 

QTD. 
COMPARTIMENTOS 

VOLUME 
TIPO DE 

COMBUSTÍVEL 
TESTE DE 

ESTANQUEIDADE 

01 TMT 9.608 Jan./2020 

Compartimento 
01 

15 m³ 
Gasolina 
Comum 

10/08/2020 
Compartimento 

02 
15 m³ 

Gasolina 
Aditivada 

02 TMT 9.698 Jan./2020 
Compartimento 

01 
30 m³ Etanol 10/08/2020 

03 TMT 9.732 Jan./2020 
Compartimento 

01 
30 m³ 

Gasolina 
Comum 

10/08/2020 

04 TMT 9.587 Jan./2020 

Compartimento 
01 

15 m³ Diesel S500 

10/08/2020 
Compartimento 

02 
15 m³ Diesel S500 

05 TMT 9.700 Jan./2020 
Compartimento 

01 
30 m³ Diesel S500 10/08/2020 

06 TMT 9.734 Jan./2020 
Compartimento 

01 
30 m³ Diesel S10 10/08/2020 

07 TMT 9.733 Jan./2020 
Compartimento 

01 
30 m³ Diesel S10 10/08/2020 

08 TMT 9.731 Jan./2020 
Compartimento 

01 
30 m³ Diesel S10 10/08/2020 

 

Condicionante 2 – cumprida, conforme abaixo: 

 

Item 4, do Anexo 4 da DN 108/2007 (Altera a Deliberação Normativa Copam 50/01, 

que estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental de postos 

revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e 

postos flutuantes de combustíveis e dá outras providências). 

- Ensaio de estanqueidade do SASC – executado sob a responsabilidade do 

engenheiro mecânico Marcial Fernando Pagliarini Tiburcio, CREA n. 49280 e ART n. 

6001737. 
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Conforme Laudo de Estanqueidade n. 187, emitido em 13/11/2020, os 

ensaios foram realizados em 10/08/2020 e todos os tanques e tubulações 

interligadas aos mesmos estavam estanques. 

- Implantação do Programa de Treinamento de Pessoal, em até 3 (três) meses, a 

partir da emissão da LO – será condicionante deste parecer. 

 

Condicionante 3 – cumprida - apresentou o AVCB emitido em 23/12/2020 e válido 

até 23/12/2023. 

 

Condicionante 4 – cumprida intempestivamente – em 13/01/2021, protocolo 

SIAM n. R011132/2021 e SEI n. 24182680, apresentou fotos do plantio na área 

proposta para execução do PTRF, onde se observa que as mudas estão em estágio 

inicial de cultivo. Desta forma, a Supram SM determina que deva ser feito o 

monitoramento do plantio com as ações de manutenção descritas no PTRF (controle 

de formigas, coroamento, adubação, etc) até as mudas atingirem cerca de 3 metros 

de altura. 

No Relatório Técnico de Situação feito, em substituição à vistoria, 

apresentaram novas fotos informando que a área onde está sendo executado o 

PTRF localiza-se nas seguintes coordenadas: 22º27’27.17S e 46º00’21.35W.  

 

Condicionante 5 – cumprida intempestivamente – em 13/01/2021, protocolo 

SIAM n. R011132/2021 e SEI n. 24182680, apresentou Certificado de Destinação 

Final CDF nº 340225/2020, emitido por Altidouro José de Souza Rios - ME - CNPJ 

71.232.581/0001-35 certificando que recebeu de Rodo Posto Estiva LTDA, em sua 

unidade de Pouso Alegre - MG, resíduos de construção civil - Classe II A, referente 

ao período de 02/01/2020 a 23/09/2020, para disposição em aterro. MTR incluído n. 

2009124558. 

 

Condicionante 6 – cumprida intempestivamente – em 13/01/2021, protocolo 

SIAM n. R011132/2021 e SEI n. 24182680 apresentou fotos de uma fossa séptica, 

seguida de um filtro anaeróbio, não informando a destinação final do efluente 

tratado. 

Na fase de LP+LI constou a informação de que os efluentes sanitários seriam 

encaminhados para banheiros químicos, com destinação final ambientalmente 

correta. No Relatório Técnico de Situação apresentado, em substituição à vistoria 

técnica, foi informado que o empreendedor optou pela instalação da fossa séptica, 

filtro anaeróbio e sumidouro, devido aos custos que seriam gerados no tempo 

decorrente da fase de instalação. Juntou-se também fotos do sistema. 
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Condicionante 7 – cumprida intempestivamente – em 13/01/2021, protocolo 

SIAM n. R011132/2021 e SEI n. 24182680, apresentou foto do poço tubular 

instalado, localizado nas coordenadas 22º27’21.31S e 46º00’21.84W. 

 

Por ter cumprido intempestivamente as condicionantes 04, 05, 06 e 07 deverá 

ser lavrado auto de infração. 

 

7. Controle Processual 

 

Este processo contém um requerimento de licença de operação corretiva – 

LO que será deliberada perante à Câmara Técnica de Atividades Industriais – CID. 

O processo de regularização ambiental, por intermédio do licenciamento, tem 

início, se for preventivo, com a análise da licença prévia – LP, seguida pela licença 

de instalação - LI e licença de operação – LO. 

A operação da empresa está condicionada a demonstração de que, para os 

impactos negativos, foram adotadas medidas de controle ambiental, capazes de 

diminuir os impactos negativos da sua atividade. 

A implantação efetiva de medidas de controle ambiental, bem como a 

demonstração da eficácia destas medidas, por intermédio de laudos de 

monitoramento, possibilita a demonstração da viabilidade ambiental, entendida a 

viabilidade ambiental como a aptidão da empresa operar sem causar poluição ou 

degradação e, se o fizer, que seja nos níveis permitidos pela legislação. 

Confrontando-se os impactos negativos com as medidas de controle 

ambiental informadas nos itens anteriores, verifica-se que a empresa conta com as 

medidas de controle ambiental para proporcionar a mitigação dos impactos 

negativos ao meio ambiente. 

A empresa faz jus a licença requerida e pelo prazo de dez anos, conforme 

previsão constante no artigo 15 do Decreto Estadual nº47.383/2018. 

A empresa está isenta do pagamento da taxa de expediente, correspondente 

a análise do processo, por ter comprovado o seu enquadramento como 

microempresa. 

Verificou-se o recolhimento dos custos do pagamento da taxa de expediente 

prevista na Lei Estadual nº 6.763 de 26/12/1975. 

O processo está apto para que se submeta o requerimento de licença para 

deliberação junto Câmara de Atividades Industriais – CID do Conselho Estadual de 

Política Ambiental – COPAM. 
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8. Conclusão 

 

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

Ambiental na fase de Licenciamento Ambiental Trifásico – LAT, fase de Licença de 

Operação – LO, para o empreendimento “Rodo Posto Estiva Ltda”, para a atividade 

de “Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de 

sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de 

combustíveis de aviação”, no município de “Estiva - MG”, pelo prazo de “10 anos”, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e 

jurídicas descritas neste Parecer Único, através das condicionantes listadas em 

Anexo, devem ser apreciadas por Câmara Técnica Especializada. 

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 Sul de Minas, 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. 

 

9. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para LAT LO de Rodo Posto Estiva Ltda. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento de Rodo Posto Estiva Ltda. 

Anexo III. Relatório Fotográfico de Rodo Posto Estiva Ltda. 
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ANEXO I 

Condicionante para a LAT - LO de Rodo Posto Estiva Ltda 

 

Item Descrição da Condicionante Prazo [1] 

01 

Apresentar comprovação da regularização ambiental da 

capacidade de armazenamento (60 m3) que foi instalada 

sem a devida licença ambiental 

60 dias após a 

concessão da LO 

02 
Apresentar certificado de regularidade emitido junto ao 

IBAMA, CTF registro n. 5648159 

90 dias após a 

concessão da LO 

03 

Apresentar Certificado de Registro junto a Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível 

(ANP) 

90 dias após a 

concessão da LO 

04 

Apresentar comprovação da execução do Programa de 

Treinamento de Pessoal, conforme item 4.8 e seus 

subitens, relacionados na DN 108/2007 

90 dias após a 

concessão da LO 

05 

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 

[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-SM, 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 LAT - LO de Rodo Posto Estiva Ltda 
 

 
1. Poço de monitoramento de água subterrânea 

 

Local de 
amostragem 

Parâmetros 
Frequência de 

Análise 

Poço de 
monitoramento de 
água subterrânea 

Condutividade elétrica, Cloreto total, E coli, 
Nitrato, Nitrogênio Amoniacal Total, Nível de 
água, pH 

Anual 

 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram Sul de Minas, até o último dia do mês 

subsequente ao aniversário da Licença Ambiental, os resultados das análises efetuadas. 

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

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

industrial e do número de empregados no período. Deverá ser anexado ao relatório o laudo 

de análise do laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos 

termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser 

acompanhada de projeto de adequação do sistema de controle em acompanhamento. 

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

ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de 

mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 

 

2. Resíduos Sólidos 

Monitoramento Prazo 

Apresentar, semestralmente, a Declaração de 

Movimentação de Resíduos – 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. 
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Anexo III 

Relatório Fotográfico do Rodo Posto Estiva Ltda 
 

 

 
Foto 1: Vista frontal do posto de combustíveis 

 

 
Foto 2: Vista do posto de combustíveis, rede de 
restaurantes e pátio de circulação de veículos 

 

 
Foto 3: Bombas de combustíveis 

 

 
Foto 4: Vista das canaletas de drenagem 

 

 
Foto 5: Filtros de óleo diesel e canaletas de 

drenagem 

 

 
Foto 6: Respiro dos tanques subterrâneos 

 

Parecer  (26617486)         SEI 1370.01.0013540/2021-89 / pg. 15



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental 
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram Sul de Minas 

 

PU n. 68/2021 
Data: 10/03/2021 

Pág. 14 de 15 

 

 

Av. Manoel Diniz, nº. 145, Bloco III SISEMA, Varginha – MG - CEP: 37062-480 
Telefax: (35) 3229-1816 

Relatório Fotográfico do Rodo Posto Estiva Ltda - continuação 
 

 

 
Foto 7: local de abastecimento dos tanques 

subterrâneos com canaletas de drenagem de efluentes 

 

 
Foto 8: caixa SAO localizada próximo ao posto de 

abastecimento 

 

 
Foto 9: Entorno da caixa SAO próximo ao posto de 

abastecimento 

 

 
Foto 10: Área de troca de óleos 

 

 
Foto 11: Caixa SAO da área de troca de óleos 

 

 
Foto 12: Local de acondicionamento temporário de 

resíduos sólidos 
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Relatório Fotográfico do Rodo Posto Estiva Ltda - continuação 

 

 

 
Foto 13: ETE sanitária 

 

 
Foto 14: Um dos sumidouros 

 

 
Foto 15: PTRF em execução 

 

 
Foto 16: Detalhe das mudas 
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