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Resumo 
 
O empreendimento Granha Ligas Ltda. atua no ramo da siderurgia com produção de ferroligas e 
exerce suas atividades na zona rural do município de São João Del Rei-MG.  

É detentor da Autorização Ambiental de Funcionamento nº 054687/2016, no âmbito do processo 
administrativo nº 07946/2006/005/2016, com vencimento em 23/09/2020, para a atividade de 
produção de ligas metálicas, com capacidade instalada de 49,00 ton de ferro ligas/dia. 

Em 17/08/2020 formalizou na SUPRAM Sul de Minas o processo administrativo SLA nº 
03248/2020, referente à solicitação de licença de operação em caráter corretivo – LOC para a 
regularização ambiental da atividade de produção de ferroligas com ampliação da capacidade 
instalada em 11,00 ton/dia, totalizando 60,00 ton/dia de ferroligas. 

Para subsidiar a análise apresentou o Relatório Técnico de Situação do Empreendimento, 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. 

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendimento tem capacidade instalada para 
produção de 60,00 ton/dia de ferroligas em área útil fabril de 5,96 ha, não havendo incremento da 
área diretamente afetada (ADA), de acordo com os estudos apresentados. 

A água para uso industrial, consumo humano e aspersão de vias é obtida através de dois poços 
tubulares com pedidos de outorga de uso e intervenção em recursos hídricos analisados, no 
âmbito dos processos de outorga nº 30538/2019 e nº 30540/2019, e com parecer favorável ao 
deferimento, vinculados ao processo administrativo SLA nº 03248/2020. 

Não há intervenção ambiental passível de regularização na área do empreendimento, sendo 
apresentados os Cadastros Ambientais Rurais – CARs das propriedades Fazenda Pasto da 
Rocinha e Fazenda Cruz. A área de reserva legal da Fazenda Pasto da Rocinha no CAR 
encontra-se inferior ao termo averbado na matrícula, portanto é condicionante a retificação do 
recibo do CAR, delimitando a reserva legal de acordo com o termo averbado. 

O recibo do CAR, a Fazenda Cruz possui área total de 19,6345 ha e 3,4990 ha de reserva legal, 
inferior a 20% da área total do imóvel, sendo 6,5696 ha de remanescente florestal; foi delimitada 
APP em 2,7941 ha e 13,0348 ha de área consolidada. Porém, devido a existência de 
remanescente, será condicionante do processo a retificação do recibo do CAR para delimitar área 
de reserva legal em no mínimo 20% da área total delimitada da propriedade, conforme Lei 
Estadual 20.922/2013. 

Grande parte da reserva legal da matrícula nº 42.971 (Fazenda Pasto da Rocinha) encontra-se 
desprovida de vegetação nativa, havendo, ainda, a presença de espécies exóticas eucaliptos. 
Será condicionado a apresentação e execução de Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – 
PTRF para recomposição da reserva legal conforme TCCIR e ainda, a execução do mesmo, após 
aprovação do órgão ambiental 

Os efluentes sanitários são objeto de adequado tratamento em um sistema composto por fossa 
séptica e filtro anaeróbio com lançamento final em sumidouro. Os efluentes líquidos provenientes 
da oficina mecânica e lavagem de veículos, área de abastecimento de combustível e área dos 
compressores de ar são destinados para tratamento em caixas separadoras de água e óleo. 

As etapas do processo produtivo ocorrem em galpões fechados, dotados de sistemas de exaustão 
com filtros de mangas para controle das emissões atmosféricas. Há, ainda, a umectação das vias 
internas e de acesso através de caminhão pipa com o intuito de minimizar a emissão de material 
particulado para atmosfera proveniente da movimentação de veículos e equipamentos. A empresa 
possui cinturão verde nos limites de sua propriedade, composto por eucaliptos. 

Os resíduos sólidos e oleosos gerados no empreendimento são segregados e armazenados em 
depósitos temporários de resíduos para posterior destinação final.  

Desta forma, a Supram Sul de Minas sugere o deferimento do pedido de licença de operação em 
caráter corretivo - LOC ao empreendimento Granha Ligas Ltda.   
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1. Introdução 

1.1 Contexto histórico 

 

O empreendimento Granha Ligas Ltda localiza-se na rodovia BR 265 – 
Estrada dos Moinhos, km 2, na zona rural do município de São João Del Rei e 
atua no ramo da siderurgia com a produção de ferroligas (ferro-manganês alto 
carbono e ferro-sílico-manganês) desde 1978.  

Em 17/08/2020 formalizou na SUPRAM SM a solicitação de Licença de 
Operação em caráter corretivo – LOC, no âmbito do processo administrativo SLA 
nº 03248/2020, para a regularização ambiental de sua atividade com capacidade 
instalada de 60 ton/dia de ferroligas. 

Destacamos que o empreendimento obteve uma Autorização Ambiental de 
Funcionamento – AFF nº 054687/2016, no âmbito do processo administrativo nº 
07946/2006/005/2016, com vencimento em 23/09/2020 para a capacidade 
instalada de 49,00 ton de ferro ligas/dia. Como no decorrer da análise a AAF 
venceu, a capacidade instalada foi incorporada ao processo em pauta. 

O potencial poluidor/degradador da atividade “Produção de ligas metálicas 
(ferroligas), silício metálico e outras ligas a base de silício” – código B-03-04-2 é 
médio e o porte do empreendimento é grande (capacidade instalada = 60 t/dia), 
configurando Classe 4, de acordo com os parâmetros de classificação da DN Copam 
nº. 217/2017. 

Em consulta a plataforma IDE-SISEMA, não há incidência de critério 
locacional . 

Ressalta-se que a 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, pleiteada no processo é dispensada de licenciamento ambiental, conforme 
preconiza a Deliberação Normativa COPAM nº 50/2001 em seu art. 6º, por se 
tratar de ponto de abastecimento de combustível destinado exclusivamente ao 
empreendimento com tanque aéreo de 7,50 m³. 

A análise ambiental constante neste Parecer Único, referente à etapa de 
vistoria em campo, foi subsidiada pelo Relatório Técnico de Situação apresentado 
sob a responsabilidade do empreendedor e do profissional, conforme Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART nº 17588, do engenheiro químico Idalmo 
Montenegro de Oliveira, CRQ/MG 002300918/D, em substituição à vistoria 
técnica, considerando o estabelecido no §2º do art. 2º da Resolução Conjunta 
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SEMAD, IEF, IGAM e FEAM nº 2.959, de 16 de abril de 2020. Caso verificada a 
apresentação de informações inverídicas, falsas ou omissões relacionadas ao 
processo, serão aplicadas as sanções cabíveis ou até a suspensão da licença. 

Em 31/08/2020 foram solicitadas informações complementares através do 
protocolo SLA nº 18192/2020, sendo apresentadas em 30/10/2020 e 
consideradas satisfatórias. 

O empreendimento possui o registro nº 1499793 no Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Apresentou Auto de vistoria do Corpo de bombeiros - AVCB válido até 
10/07/2025. 

Os estudos ambientais que embasaram a análise deste processo foram: 
Relatório de Controle Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA, 
elaborados sob a responsabilidade técnica do engenheiro químico Idalmo 
Montenegro de Oliveira, CRQ/MG 002300918/D e ART n. 17588. 

Tendo em vista a ampliação do empreendimento sem a devida licença 
ambiental e não amparada por TAC firmado com o órgão ambiental foi lavrado o 
Auto de Infração nº 199367/2020. 

 

1.2 Caracterização do empreendimento 

 

O empreendimento Granha Ligas Ltda. atua no ramo da siderurgia com a 
produção de ferroligas (ferro-manganês alto carbono e ferro-sílico-manganês) desde 
1978. Localiza-se na rodovia BR 265 – Estrada dos Moinhos, km 2, na zona rural do 
município de São João Del Rei. 

Encontra-se instalado em área total de terreno de 48,23 ha (matrículas nº 
42.971 e 49.263) da qual 5,96 ha corresponde a área fabril do empreendimento. 

Possui capacidade instalada para produção de 60,00 ton/dia de ferroligas de 
manganês, produzidas em 02 (dois) fornos de redução elétricos a arco submerso. 

Os 2 fornos elétricos contam com torres de resfriamento com ventiladores 
elétricos e sistema de recirculação de água em circuito fechado para refrigeração 
dos equipamentos. Um forno possui capacidade produtiva de 20,00 ton/dia de 
ferroligas e o outro possui capacidade instalada de 40,00 ton de ferroligas/dia. 

Como estruturas de apoio dispõe de: Central de britagem; Galpões para 
descarga de carvão; Galpão de armazenamento de produto acabado; Oficina de 
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manutenção industrial; Oficina de máquinas e lavador de veículos; Laboratório de 
análises químicas; Balança rodoviária; Instalações administrativas e Portaria, além 
de depósitos temporários de resíduos perigosos (Classe I) e não-perigosos (lixo 
comum, recicláveis). 

O processo produtivo de ferroligas inicia-se com o recebimento das matérias-
primas e insumos (minério de manganês, calcário, quartzo, hematita, coque, carvão 
vegetal e pasta de eletrodos) que são armazenados em baias em galpões cobertos 
e pátios descobertos, construídos de acordo com as normas técnicas das ABNT 
NBR 11.174 (Armazenamento de Resíduo Classe II – Não Inerte e III – Inerte ) e 
12.235 (Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos).  

O transporte das matérias-primas para os fornos, que dosadas e 
homogeneizadas para composição de carga, se dá por correias transportadoras 
fechadas. O coque e o carvão vegetal são utilizados como fonte de carbono, 
atuando como agentes redutores no processo de redução carbotérmico com a 
presença do minério manganês.  

O calor necessário para fusão das cargas e desenvolvimento das reações de 
redução é gerado pela energia elétrica, sendo a liga fundida a elevadas 
temperaturas (1650 ºC) e vazada dos fornos, juntamente com a escória em 
intervalos de 3 horas.  

A escória, composta por impurezas presentes nos minérios e classificada como 
resíduo não perigoso (Classe II A), é removida da liga ainda em estado líquido por 
separação densimétrica (diferença de densidade entre as fases), sendo armazenada 
em pátio descoberto para posterior reutilização interna e/ou doação às prefeituras da 
região para uso em pavimentação e recobrimento de estradas e rodovias.  

Após solidificação a liga é beneficiada, identificada de acordo com os teores de 
minério e a quantidade dos lotes, e armazenada em galpão coberto para posterior 
expedição.  

O empreendimento tem capacidade instalada para produção de 20 ton/dia de 
ferroligas Fe-Mn Alto Carbono e 40 ton/dia de ferroligas Fe-Si-Mn, ambos na forma 
10mm x 60mm, 10mm x 50mm e 40mm x 80mm. 

É consumidor de energia em alta tensão fornecida por terceiros (Furnas), 
possuindo uma subestação para rebaixamento de potência, para 100-200 V nos 
fornos e 110-440 V para utilização na fábrica e escritórios.  

O fluxograma do processo produtivo de ferroligas é apresentado na Figura 1.  
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FIGURA 1 – Fluxograma da produção de ferroligas.  

Fonte:  Estudos ambientais. 

Há no empreendimento 3 compressores para geração de ar comprimido, 
instalados em local fechado, com sistema de circulação de ar e piso 
impermeabilizado. A água de purga dos compressores é direcionada para uma 
caixa separadora de água e óleo – caixa SAO. 

Na oficina de máquinas e lavador de veículos são realizadas manutenções e 
lavagens de três máquinas tipo pá carregadeira, três máquinas tipo mini 
carregadeira e um caminhão pipa. Os efluentes gerados são direcionados para a 
segunda caixa SAO existente na empresa. 

O efluente das caixas SAO são reutilizados internamente. 
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Possui uma unidade de abastecimento de combustível construída com piso 

impermeabilizado, que atende as máquinas e caminhões da fábrica. O tanque tem 
capacidade para 7,5 m³ e possui uma contenção para casos de vazamento, bem 
como a bomba. Conforme o “Relatório Técnico de Situação” uma cobertura para a 
unidade está em fase final de instalação. 

Figura como condicionante  deste parecer a comprovação de instalação de 
cobertura na área de abastecimento de combustível, com o intuito de evitar a 
ocorrência de águas pluviais no interior da bacia de contenção e também o 
comprometimento da eficiência do sistema separador de água e óleo por vazões 
para as quais o sistema não foi dimensionado. 

 
1.3 Diagnóstico Ambiental 
 

Granha Ligas Ltda. está localizada na zona rural, sendo apresentada 
Declaração de Conformidade Ambiental pela Prefeitura Municipal de São João 
Del Rei, declarando que a atividade desenvolvida e o local de instalação do 
empreendimento estão em conformidade com as leis e regulamentos 
administrativos do município. 

O empreendimento localiza-se no bioma Mata Atlântica, em área com uso e 
ocupação do solo alterados por atividades antrópicas e agrossilvipastoris. Há no 
imóvel fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual – FES associados aos 
cursos d’água e nascentes, além de áreas de silvicultura (Figura 2). Dista cerca 
de 2,00 km da rodovia BR 265 e aproximadamente 6,50 km da área urbana do 
município de São João Del Rei. 

De acordo com os estudos, a área diretamente afetada (ADA) pelo 
empreendimento não sofreu alteração em relação àquela regularizada através da 
AAF nº 05467/2016, havendo apenas a ampliação da capacidade instalada de 
produção de ferro ligas. 
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FIGURA 2 – Imagem aérea do empreendimento Granha Ligas Ltda. no município de São João Del 
Rei/MG. Fonte:  CARs e Google Earth. 

Após verificação do Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais – ZEE, 
através da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema), observou-se que o empreendimento se 
encontra em área de baixa a média vulnerabilidade natural. 

Entende-se como vulnerabilidade natural a incapacidade de uma unidade 
espacial resistir e/ou recuperar-se após sofrer impactos negativos decorrentes de 
atividades antrópicas. Deve-se ressaltar que a vulnerabilidade natural é referente à 
situação atual do local. Logicamente, áreas altamente antropizadas são menos 
vulneráveis a novas atividades humanas do que áreas ainda não antropizadas. 

Verifica-se que o risco potencial de erosão muito baixo e a vulnerabilidade e do 
solo à contaminação é baixa. Já a vulnerabilidade de recursos hídricos e a 
potencialidade de contaminação dos aquíferos são consideradas média. A 
integridade da flora é alta, enquanto a prioridade de conservação da flora e a 
integridade da fauna enquadram-se como muito alta. 

Localiza-se em área de média potencialidade de ocorrência de cavidades, não 
havendo cavidades registradas no seu entorno, bem como bens tombados e 

Mat. 
42.971 

Mat. 
49.263 
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acautelados. Este não se encontra em área de sítios Ramsar ou em corredores 
ecológicos legalmente instituídos. 

Este não está localizado no interior ou na zona de amortecimento de Unidades 
de Conservação, bem como em raios de restrição de áreas indígenas ou 
quilombolas.  

Encontra-se em área de extrema prioridade para conservação da 
biodiversidade, denominada Serra de São José. Está inserido em área de segurança 
aeroportuária, porém a atividade desenvolvida não é atrativa de avifauna. 

Sendo assim, por se tratar de empreendimento, cujos impactos ambientais são 
mitigáveis com a adoção de medidas de controle ambiental descritas no item 3 deste 
parecer, não há restrições ambientais quanto a sua localização. 

 
2. Recursos hídricos 
 

De acordo com o IDE-Sisema, o empreendimento não está localizado em área 
de conflito por uso de recursos hídricos ou a montante de cursos d’água 
enquadrados em Classe Especial. Está fora de rios de preservação permanente, 
conforme Lei nº. 15.082/2004. 

Situa-se na sub-bacia do rio das Mortes, que integra à bacia estadual do rio 
Grande, e possui demanda hídrica de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1 –  Demanda hídrica da Granha Ligas Ltda. 
Finalidade do consumo  Quantidade média (m³/dia)  Origem  

Processo industrial 68,50 

2 poços tubulares 
Consumo humano (uso doméstico) 9,50 
Aspersão de vias 40,00 

Total  118,00 
Fonte:  Processos de outorga nº 30538/2019 e nº 30540/2019. 

De acordo com os estudos, toda água bombeada dos poços é direcionada para 
dois reservatórios de 5 m³ e um reservatório de 10 m³, sendo 80% da água 
recirculada para fins de resfriamento do forno de redução de ferroligas. 

Em 17/04/2019, foi solicitada a outorga de uso e intervenção em recursos 
hídricos – processo n. 30538/2019, para captação de água subterrânea por meio de 
poço tubular já existente nas coordenadas geográficas 21°10'58,86"S e 44°16'29,94” 
W. Esta solicitação se encontra analisada e com parecer favorável ao deferimento 
da captação de água subterrânea em poço tubular para uma vazão de 5,00 m³/h 
durante 16h/dia, 12 meses/ano, totalizando 80,00 m³/dia para fins de consumo 
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humano, consumo industrial e aspersão de vias, com validade atrelada ao processo 
de licenciamento ambiental SLA nº 03248/2020. 

Em 17/04/2019 também foi protocolada outro processo de outorga para uso e 
intervenção em recursos hídricos para captação de água subterrânea por meio de 
poço tubular já existente (PA n. 30540/2019), nas coordenadas geográficas 
21°10'51,57"S e 44°16'29,23” W. Esta solicitação se encontra analisada e com 
parecer favorável ao deferimento da captação de água subterrânea em poço tubular 
para uma vazão de 4,00 m³/h durante 09h:30min/dia, 12 meses/ano, totalizando 
38,00 m³/dia para fins de consumo humano, consumo industrial e aspersão de vias, 
com validade atrelada ao processo de licenciamento ambiental SLA nº 03248/2020. 

Os poços tubulares se encontram devidamente instalados com horímetro, 
equipamento hidrométrico, laje de proteção e dispositivo de coleta de água e de 
medição do nível estático, conforme estabelecido pela Portaria IGAM N° 48/2019. 

 

3. Intervenções Ambientais e Reserva Legal 

 

Granha Ligas Ltda. localiza-se nos imóveis denominados Fazenda Pasto da 
Rocinha e Fazenda Cruz, inscritos nas matrículas atualizadas nº 42.971 e nº 49.236 
do CRI São João Del Rei, respectivamente, e no Cadastro Ambiental Rural – CAR.  

A Fazenda Pasto da Rocinha possui registrada na matrícula datada de 
31/08/2004, área total de 28,6005 ha, proveniente de retificação e, possui averbada 
área de 19,62 ha de reserva legal (Av-5-42.971), não inferior a 20% do total da 
propriedade, estando descrita na mesma averbação a área de 5,80 ha. Conforme o 
recibo do CAR a área total é de 28,6005 ha, contendo 2,6213 ha de remanescente 
florestal; 6,9559 ha de reserva legal; APP em 2,4023 ha e; 25,9012 ha de área 
consolidada. 

A área de reserva legal no CAR encontra-se inferior ao termo averbado na 
matrícula, portanto é condicionante a retificação do recibo do CAR para delimitar a 
reserva legal de acordo com o termo averbado. 

A outra propriedade, Fazenda Cruz possui 19,5664 ha de área total datada de 
16/01/2008 e não tem reserva legal averbada na matrícula. De acordo com o recibo 
do CAR, possui área total de 19,6345 ha e 3,4990 ha de reserva legal, inferior a 20% 
da área total do imóvel, sendo 6,5696 ha de remanescente florestal; foi delimitada 
APP em 2,7941 ha e 13,0348 ha de área consolidada. 
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De acordo com a Lei Estadual 20.922/2013: 

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

Portanto, considerando que a propriedade possui 0,6545 Módulos Fiscais, a 
área de reserva legal está regularizada de acordo com o quantitativo de vegetação 
nativa existente anterior a 22/07/2008. 

Conforme mostra a Figura 3, obtida de imagens históricas do Software Google 
Earth na data de 09 de outubro de 2005, a propriedade possuía o quantitativo de 
vegetação nativa demarcada conforme o recibo do CAR. 

 

FIGURA 3 – Quantitativo de remanescente florestal na matrícula 49.263 em 2005, equivalente a 
17,82% da área total da propriedade (em branco espesso) e delimitada como reserva legal no CAR. 

Fonte: CARs e Google Earth. 

Porém, foi delimitado no recibo do CAR remanescente florestal excedendo o 
equivalente a 20% da área total da propriedade, por isso, é condicionante do 
processo a retificação do recibo do CAR para delimitar área de reserva legal em no 
mínimo 20% da área total delimitada da propriedade, conforme Lei Estadual 
20.922/2013. 
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Conforme Figura 3, corroborando com a planta planialtimétrica de uso e 

ocupação do solo apresentada no processo e recibo do CAR, foi observada que 
grande parte da reserva legal da matrícula nº 42.971 encontra-se desprovida de 
vegetação nativa, havendo, ainda, a presença de espécies exóticas eucaliptos. 

Desta forma, figura como condicionante  deste parecer a apresentação e 
execução de Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF para recomposição 
da reserva legal conforme TCCIR e ainda, a execução do mesmo, após aprovação 
do órgão ambiental. 

 

4. Compensações 
 

A equipe técnica da Supram Sul de Minas entende que não há necessidade de 
realizar Compensação Ambiental, nos termos da Lei nº 9.985/2000 e do Decreto n° 
45.175/2009, alterado pelo Decreto n° 45.629/2011 considerando que:  

a) a operação regular do empreendimento não é causadora de significativo impacto 
ambiental;  

b) a operação do empreendimento possui medidas mitigadoras e de controle 
ambiental exigíveis.  

 

5. Aspectos/Impactos Ambientais e Medidas Mitigador as 

 

Os potenciais impactos ambientais identificados no empreendimento são 
resultantes da geração de emissões atmosféricas, efluentes líquidos, ruídos e 
resíduos sólidos e oleosos. 

 

5.1 Emissões atmosféricas 

 

As emissões atmosféricas são provenientes das etapas de manuseio e preparo 
de matérias-primas/insumos e produtos; carregamento, fusão, redução e vazamento 
dos fornos; britagem e classificação de ligas e escória, além da movimentação de 
veículos e máquinas nas vias de acesso, sendo caracterizadas por materiais 
particulados. 

Medidas mitigadoras:  De acordo com os estudos, as etapas de manuseio e e 
britagem e classificação de ligas e escória são realizadas em galpões fechados, 

Parecer PU Granha Ligas (22643441)         SEI 1370.01.0055089/2020-74 / pg. 13



 

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

 
PU nº 313/2020 

03/12/2020 
Pág. 12 de 22 

 
dotados de sistemas de exaustão com filtros de mangas para controle das emissões 
atmosféricas. 

O empreendimento realiza a umectação das vias internas e de acesso através 
de caminhão pipa com o intuito de minimizar a emissão de material particulado para 
atmosfera proveniente da movimentação de veículos e equipamentos. 

Por se tratar de uma empresa de grande porte, será condicionante deste 
parecer o cumprimento de requisitos previstos na Instrução de Serviço - IS n. 
05/2019 “Orientações Técnicas para solicitação de Planos de Monitoramento da 
Qualidade do Ar PMQAR no âmbito dos processos de licenciamento ambiental”. 

 
5.2 Efluentes Líquidos 
 

Os efluentes líquidos gerados no empreendimento podem ser caracterizados 
como efluentes industriais e efluentes sanitários.  

Os efluentes industriais são provenientes dos setores de oficina de máquinas e 
lavagem de veículos, bem como das áreas de compressores de ar e do tanque de 
combustível. 

Os efluentes líquidos sanitários são provenientes dos sanitários, vestiário, 
cozinha da área administrativa e dos galpões de produção. 

 

Medidas mitigadoras:  Os efluentes sanitários gerados pelos colaboradores nos 
setores administrativos e galpões de produção são encaminhados para tratamento 
em tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbios com lançamento final em 
sumidouros, sendo o sistema de tratamento de efluentes dimensionado para 100 
funcionários. 

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 
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 
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continuidade do ciclo da natureza que transforma matéria orgânica em energia 
renovável.1 

Os efluentes líquidos industriais provenientes da oficina de máquinas e 
lavagem de veículos, e das áreas de compressores de ar e do tanque de 
combustível são direcionados para caixas separadoras de água e óleo, compostas 
por três compartimentos de separação, sendo o óleo destinado para empresas 
especializadas no seu descarte ambientalmente adequado. O efluente das caixas 
SAO são reutilizados internamente. 

As águas de resfriamento/refrigeração dos equipamentos são recirculadas em 
circuito fechado, não havendo descartes para o meio. Conforme os estudos, em 
caso de emergência na falta de energia para bombeamento de água na refrigeração 
das torres, o resfriamento se dará por gravidade através de um tanque interligado a 
rede de tubulações dos fornos. Como o contato da água se dará apenas com 
componentes dos fornos, não havendo contato com o material processado, esta não 
é considerada contaminada, podendo ser lançada na rede de águas pluviais. 

Há implantado no empreendimento sistema de drenagem de águas pluviais 
composto por canaletas de drenagem em meia cana e caixas de passagem que 
visam o disciplinamento das águas incidentes na área para cursos d’água e 
infiltração no solo. 

 
5.3 Resíduos Sólidos e Oleosos 
 

Os resíduos sólidos e oleosos são provenientes do recebimento de matérias-
primas e insumos, bem como àqueles gerados no setor administrativo, 
sanitários/vestiário, processo industrial (escória) e da manutenção de equipamentos 
e máquinas. 

 

Medidas mitigadoras:  Há no empreendimento depósitos temporários de resíduos 
sólidos e oleosos para armazenamento de resíduos classe I e resíduos classe IIA e 
IIB, dotados de cobertura e piso impermeável, além de pátios de estocagem de 
resíduos não perigosos e não inertes. O depósito de resíduos classe I possui, ainda, 
bacia de contenção, com o intuito de conter eventuais vazamentos.  

                                                 
1 1Paganini, Wanderley da Silva (1996) – Dissertação de mestrado USP – Disposição de esgoto no solo, através de 

escoamento à superfície, com utilização de gramíneas: avaliação do processo quanto aos aspectos sanitários, operacionais, 
construtivos e de manutenção. 
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O empreendimento realiza a coleta seletiva, destinando para reciclagem 

aqueles resíduos recicláveis. 

Os resíduos de características domésticas são coletados pela Prefeitura 
Municipal de São João Del Rei com destinação final em aterro sanitário. 

A escória do processo industrial, classificada como resíduos Classe IIA, é 
armazenada em pátio de estocagem para posterior reutilização interna e/ou doação 
às prefeituras da região para uso em pavimentação e recobrimento de estradas e 
rodovias. 

O lodo do sistema de tratamento de efluentes sanitários é coletado pela 
empresa Edilson Mendonça Santos – ME, detentor da AAF nº 05542/2017, válida 
até 11/08/2021, para tratamento de esgotos sanitários. 

As sucatas metálicas são acondicionadas em caçambas identificadas e 
destinadas para reciclagem na empresa MLJ Ferro Velho e Reciclagem Ltda., com 
AAF nº 05566/2017 válida até 11/08/2021. 

Os resíduos perigosos - classe I (embalagens, filtros, estopas e EPIs 
contaminados com óleos e graxas, óleos usados, lâmpadas, baterias e pilhas) são 
acondicionados em tambores identificados em áreas providas de cobertura, piso 
impermeável e bacia de contenção, para posterior destinação final para empresas 
ambientalmente adequadas e licenciadas, como a Pró-Ambiental Tecnologia Ltda. 
(LO nº 215/2018, válida até 25/09/2028) e Petrolub Indústria de Lubrificantes Ltda. 
(LO nº 052/2017, válida até 26/10/2023). Vidros e eletrônicos são também destinas à 
Pró-Ambiental.  

 
5.4 Emissões de Ruído 
 

As emissões de ruído estão relacionadas ao funcionamento dos equipamentos 
e máquinas na área fabril de produção de ferroligas. 

 

Medidas mitigadoras:  A área fabril da Granha Ligas Ltda., onde se concentram 
os ruídos da atividade, está inserida no interior das propriedades rurais Fazenda 
Pasto da Rocinha e Fazenda Cruz e conta com fragmentos florestais e áreas 
agrossilvipastoris no seu entorno, não propagando ruídos para as propriedades 
vizinhas. 
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6. Controle Processual 
 

Este processo foi devidamente formalizado e contém um requerimento de 
Licença de Operação Corretiva, que será submetido para decisão da Câmara de 
Atividades Industriais – CID. 

Assim sendo, tem-se que a 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. 

Quando o licenciamento é corretivo e a fase é de operação, deve-se ter em 
mente que estão em análise as três fases do licenciamento, as que foram 
suprimidas, neste caso a LP e a LI e a fase atual do empreendimento – que está em 
operação. Conforme a previsão expressa no artigo 32 do Decreto Estadual 
47.383/18:     

“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.” 

A licença de operação corretiva será obtida desde que uma condição seja 
atendida plenamente, a comprovação de viabilidade ambiental da empresa, de 
acordo com o artigo anteriormente reproduzido. 

Viabilidade é a qualidade do que é viável (com fortes probabilidades de se levar 
a cabo ou de se concretizar por reunir todas as circunstâncias/características 
necessárias). 

Será avaliado então se estão reunidas as características necessárias para se 
atestar a viabilidade ambiental do Empreendimento. 

Passa-se, portanto, a verificação da viabilidade ambiental de cada uma das 
fases que estão compreendidas neste processo, LP, LI e LO.  

Com a licença prévia - LP atesta-se a viabilidade ambiental da atividade ou do 
empreendimento quanto à sua concepção e localização, com o estabelecimento dos 
requisitos básicos e das condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 
sua implementação, de acordo com o inciso I, art. 13 do Decreto Estadual nº 47.383 
de 2018 – que estabelece normas para licenciamento ambiental. 

A viabilidade ambiental na fase de LP se constitui na viabilidade locacional, ou 
seja, verifica-se se na concepção do projeto, que resultou no empreendimento, 
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foram observadas as restrições quanto a sua localização, ou seja, se o local onde a 
empresa está é viável, propício ao desenvolvimento da sua atividade; se não existe 
impedimento quanto a sua localização como: estar localizada em área restrita, 
destinada a conservação da natureza ou de interesse ambiental que possa 
inviabilizar a sua manutenção no local.  

A Certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividade estão em conformidade com a lei e regulamento 
administrativo do município pode ser verificada junto ao processo.  

A apresentação da Certidão da Prefeitura é uma obrigação expressa no artigo 
18 do Decreto Estadual nº 47.383 de 2018. 

Sendo assim, a empresa está localizada fora de área destinada a conservação. 

Foi informado nos autos que não há necessidade de novas intervenções 
ambientais.  

Foi apresentada a publicação em periódico local, garantindo a publicidade do 
requerimento de Licença.  

Conclui-se que NÃO há restrição ambiental que inviabilize a localização da 
empresa. 

Portanto, a viabilidade ambiental, no que diz respeito a localização está 
demonstrada.  

Passa-se para a análise da instalação. 

A licença de instalação autoriza a instalação da atividade ou do 
empreendimento, de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e 
demais condicionantes, de acordo com o inciso II do artigo 13 do Decreto Estadual 
nº 47.383 de 2018. 

Uma vez que se trata de empresa em fase de operação a instalação já ocorreu, 
não só a instalação da planta industrial, mas também já foram instaladas as medidas 
de controle necessárias para conferir a viabilidade ambiental à empresa. Inexiste 
manifestação contrária ao que está instalado e a viabilidade locacional foi atestada 
anteriormente.  

Opina-se pela aprovação da instalação da empresa, bem como das medidas 
de controle ambiental existentes.  

Passa-se para a análise da operação da empresa.  

A licença de operação em caráter corretivo autoriza a operação da atividade, 
desde que demonstrada a viabilidade ambiental. 
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Nos itens anteriores deste parecer foram explicitados os impactos ambientais 

negativos que a atividade pode gerar ao ambiente. 

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, verifica-se que a empresa conta com as medidas de controle ambiental 
para proporcionar a mitigação dos impactos negativos ao meio ambiente. 

O Empreendimento restou autuado por operar atividade potencialmente 
poluidora sem a devida licença ambiental.  

Concede-se esta LOC o prazo de 10 (dez) anos, de acordo com o que prevê o 
artigo 32 §4º do Dec. 47.383/18. 

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. 

 

7. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da Supram Sul de Minas sugere o deferimento  desta 
Licença Ambiental na fase de Licença de Operação em Caráter Corretivo – LOC, 
para o empreendimento Granha Ligas Ltda.  para a atividade de “Produção de ligas 
metálicas (ferroligas), silício metálico e outras ligas a base de silício – código B-03-
04-2”, no município de São João Del Rei , com prazo de validade 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, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser 
apreciadas por Câmara Técnica especializada. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou 
quaisquer condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexos I e II) e 

Parecer PU Granha Ligas (22643441)         SEI 1370.01.0055089/2020-74 / pg. 19



 

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

 
PU nº 313/2020 

03/12/2020 
Pág. 18 de 22 

 
qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a 
SUPRAM SM, tornam o empreendimento em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de 
Minas, 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 de Operação Corretiva (LOC) da Granha 
Ligas Ltda.; 

Anexo II.  Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva 
(LOC) da Granha Ligas Ltda.   
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ANEXO I 

 
Condicionantes para Licença de Operação Corretiva ( LOC) da  

GRANHA LIGAS LTDA 
 

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 Ambiental 

02 

Apresentar Relatório Técnico e Fotográfico comprovando 
a instalação de cobertura na área de abastecimento de 
combustível (área do tanque de combustível e pista de 
abastecimento). 

120 dias 

Contados da concessão 
da Licença Ambiental 

03 

Apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – 
PTRF, acompanhado de ART, para recomposição da 
reserva legal da matrícula nº 42.971, junto ao TCCIR,  
para conferência do cumprimento e aprovação do órgão 
ambiental. 

60 (sessenta) dias  

Contados da concessão 
da Licença Ambiental 

04 

Apresentar Relatório Técnico e Fotográfico de 
acompanhamento das atividades de recomposição 
propostas no PTRF do item anterior (condicionante 03).  
 

O relatório deve conter as informações dendrométricas 
(DAP, altura, percentual de sobrevivência) das mudas 
plantadas, sendo acompanhado de ART. 

A cada 06 meses ** 
Contados a partir da 

aprovação do PTRF pelo 
órgão ambiental 

05 

Apresentar à Feam/Gesar o Plano de Monitoramento da 
Qualidade do Ar − PMQAR −, protocolando nos autos do 
processo de licenciamento ambiental documento 
comprobatório da formalização, que deverá conter os 
seguintes itens:  

a) inventário das fontes atmosféricas do empreendimento;  

b) modelagem atmosférica (com o modelo AERMOD) e 
descrição do resultado com avaliação da qualidade do ar 
da área de influência do empreendimento. 

Para elaboração do PMQAR deverão ser seguidas as 
diretrizes da Nota Técnica Gesar vigente, referente às 
“Orientações Técnicas para a elaboração de um Estudo 
de Dispersão Atmosférica”, disponibilizada no sítio 

180 (cento e oitenta) 
dias  

Contados da concessão 
da Licença Ambiental 
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eletrônico da FEAM: http://www.feam.br/noticias/1/1332-
emissao-fontes-fixas 

06 
Realizar monitoramento de qualidade do ar, se 
necessário, conforme estipulado pela Feam/Gesar na 
conclusão da análise do PMQAR. 

Conforme estipulado pela 
Feam/GESAR 

07 

Apresentar recibos do CAR retificados constando a área 
de reserva legal da matrícula 42.971 com 19,62 ha, 
conforme averbado no termo e, na matrícula 49.236 
delimitar a reserva legal em no mínimo 3,9133 ha, devido 
haver remanescente florestal existente. 

120 dias após a emissão 
da licença. 

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

**Enviar anualmente , à Supram Sul de Minas, até o último dia do mês subsequente ao aniversário da 
Licença Ambiental , o relatório exigido no item 04. 

 

IMPORTANTE 

 

A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar 
acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) 
responsável(eis) técnico(s), devidamente habilitado(s); 

 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento 
poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram, 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 de  
GRANHA LIGAS LTDA. 

 

1. Efluentes Atmosféricos. 

Local de amostragem  Parâmetros (*) Frequência  

Sistema de despoeiramento da descarga de carvão vegetal 

Material 
particulado (MP) Semestral 

Sistema de despoeiramento da descarga das demais matérias-
primas 

Sistema de despoeiramento da transferência de carvão vegetal 

Sistema de despoeiramento do forno 1 

Sistema de despoeiramento do forno 2 

Sistema de despoeiramento da britagem de produtos ou ligas 

Sistema de despoeiramento da escória 
(*) Conforme estabelecido no Anexo XIII da DN COPAM nº 187/2013 

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, 
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. 

 

2. Efluentes Líquidos 

 

Local de amostragem Parâmetros Frequência de 
análise 

Na entrada e na saída da caixa 
separadora de água e óleo da 
oficina/lavador de veículos 

pH, sólidos sedimentáveis, 
óleos e graxas e sólidos em 
suspensão totais  

Semestral 

Na entrada e na saída da caixa 
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separadora de água e óleo da área 
dos compressores de ar 
Na entrada e na saída da caixa 
separadora de água e óleo da área 
de abastecimento de combustível 

Saída da caixa de decantação do 
sistema de águas pluviais  

pH, sólidos sedimentáveis, 
óleos e graxas e sólidos em 
suspensão totais 

Anual (período 
chuvoso) 

 

Relatórios:  Enviar anualmente  à Supram-SM, até o dia 10 do mês subsequente ao 
aniversário da licença, 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.  

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa 
conforme Deliberação Normativa nº 216/2017, que poderá ser acompanhada de projeto de 
adequação do sistema de controle em acompanhamento. 

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

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

 

3. Resíduos Sólidos e Oleosos. 

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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