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1. INTRODUÇÃO 

Este Parecer visa subsidiar o julgamento do pedido de ampliação de atividade por meio de 
Licença de Operação, modalidade LAT, classe 4, processo SLA n° 3310/2020, solicitação 
n° 2020.03.01.003.0002462, do empreendimento Lime Carbon Energia Industrial LTDA, 
do empreendedor Lime Carbon Energia Industrial LTDA, município de Sete Lagoas.  

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 217/17, o empreendimento se 

enquadra nas seguintes atividades: 

• A-05-01-0 (Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a seco) – 

Porte: 293.000,00 t/ano – Classe 2. 

• código F-05- 07-1 (Reciclagem ou regeneração de outros resíduos de classe 2 (não-

perigosos não especificados) Porte: 1.500 t/dia – Classe 4. 

• F-01-09-5 (Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de 

outros resíduos não listados ou não classificados) Porte: 0,48ha – Classe 2. 

Cabe ressaltar que a análise do empreendedor/empreendimento Lime Carbon Energia 

Industrial LTDA., trata-se de processo originário da Superintendência Regional de Meio 

Ambiente Central Metropolitana (SUPRAM CM), sendo este encaminhado para análise 

em cooperação técnica para a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de 

Minas (SUPRAM NM). 

 

1.1. Histórico 

O referido empreendimento, Lime Carbon Energia Industrial LTDA, formalizou no dia 06 

de setembro de 2019, na Supram Central Metropolitana, processo administrativo de 

licenciamento ambiental de nº 00581/2019/001/2019, por meio de Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) o qual em 24/10/2019 foi emitido certificado de licença ambiental 

simplificada - LAS n° 167/2019 deferindo a instalção e operação do empreendimento com 

validade até 22/10/2029. 

O empreendedor solicitou Relatório Técnico refererente análise da justificativa de não 

incremento da Área Diretamente Afetada (ADA), realizada por meio do documento n° 

12496086, processo Sei 1370.01.0008207/2020-38, datado de 16/03/2020, conforme item 

3.2.6 da Instrução de Serviço SISEMA nº 06/2019. O relatório foi favorável a ampliação de 

atividade por não demonstrar incremento de ADA e este documento é obrigatório na 

formalização de processo de ampliação de atividade.  

O processo, em análise, foi formalizado em 19/08/2020, tendo sido estregue para análise 

técnica em 08/04/2021, com pedido de Licença de Operação (classe 4), modalidade 

LAT, conforme DN COPAM 217/2017. Para subsidiar as análises ambientais  não foram 

apresentados estudos e ou elementos que pudessem comprovar o cumprimento de 

condicionantes assim como desempenho ambiental do empreendimento haja vista que 
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 em comparação as documentações anexadas ao RAS não houve instalação e tão pouco 

operação do empreendimento.  

Em análise ao cumprimento das condicionantes do LAS refrente ao processo LAS nº 

581/2019/001/2019 foi anexado dois relatórios. O relatório 1 foi protocolado em 

23/01/2020 (R009602/2020) em que o empreendedor informa o atendimento das 

condicionantes 3 e 4. Segue print do relatório: 

 

Já o relatório 2 foi protocolado em 26/06/2020 (R068932/2020) em atendimento às 

condicionantes de 1 a 5. Segue print do relatório: 

 

Após análise do processo decidiu-se pelo indeferimento uma vez que não  foi 

apresentada informações suficientes para basear o pleito de ampliação de atividade na 

fase de LO modalidade LAT. 

Este indeferimento está fundamentado na DN 217/2017 em seu Art. 26 – “Durante a 
análise do processo de licenciamento ambiental, caso seja verificada a insuficiência de 
informações, documentos ou estudos apresentados, o órgão ambiental estadual 
deverá exigir sua complementação, exceto nos casos que ensejem o arquivamento 
ou o indeferimento de plano”. (Grifo nosso) 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

As informações referente ao empreendimento foram subsidiadas pelo RAS uma vez que 

no processo SLA 3310/2020, que refere o processo em análise, não possui informações 

quanto caratecrização, instalação e operação do empreendimento. 

Segundo informado no RAS, o empreendimento será instalado na área urbana de Sete 

Lagoas, nas coordenadas geográficas latitude 19º26’24’’ e longitude 44º19’50’’ e contará 

com  04 funcionários no setor de produção e 01 no setor administrativo, que trabalharão 

em turno único, 05 dias por semana. 

O processo produtivo inicia-se com o armazenamento da matéria prima utilizada (escória 

de siderurgia e minério de ferro) em pilhas por um período de 05 a 10 dias. Haverá 

inicialmente uma classificação pela granulometria dos materiais sendo que a escória de 

siderurgia será manualmente triturada por picaretas para atingir o tamanho suficiente para 

passar pelos equipamentos. A escória será transportada por pá carregadeira até a 

entrada do britador de mandíbula (UTM) onde ocorrerá o processo de britagem do 

material e os resíduos seguirão para outras fases de beneficiamento. De acordo com as 

características solicitadas para o produto final, o material passará pelo alimentador e silo 

para as polias magnéticas e peneiras vibratórias. O minério de ferro passará pela britagem 

seguindo do silo/alimentador para as peneiras e polias para separação de finos e grãos. Os 

materiais já segregados serão dispostos em pilhas específicas até a serem 

comercializados. 

A água utilizada no empreendimento (consumo humano e aspersão das vias) será 

proveniente de concessionária local. O consumo total máximo de água do 

empreendimento será de 162 m³/mês. 

Segundo cronograma apresentado nos autos do processo, a operação do 

empreendimento ocorrerá dentro de 05 a 06 meses após a concessão da licença, sendo 

que nos primeiros 02 meses serão construídos a área administrativa, a portaria e o 

sistema de drenagem. Haverá também nesse período a instalação do biodigestor. Foi 

informado também, no RAS, que no local onde o empreendimento será instalado existe 

uma área onde serão realizados os serviços de manutenção e abastecimento, que será 

reformada e contará com piso impermeabilizado, contenções, canaletas e caixa 

separadora de água e óleo (CSAO). 

Como principais impactos inerentes às atividades e mapeados no RAS, tem-se a geração 

de efluentes líquidos (sanitário e oleoso), ruído, efluente atmosférico e geração de 

resíduos sólidos. 

Quanto ao efluente líquido sanitário (proveniente dos banheiros e refeitório), com geração 

de 0,6m³/dia, serão encaminhados ao biodigestor e posteriormente serão lançados em 

sumidouro, localizado nas coordenadas geográficas 19º26’29.02’’S e 44º19’52.11’’O. Para  
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o efluente oleoso gerado na área de manutenção e abastecimento o tratamento será na 

CSAO. Depois de passar pela CSAO, os efluentes serão direcionados a um sumidouro. 

Cabe ressaltar que foi apresentado nos autos do processo proposta de monitoramento da 

eficiência dos tratamentos. 

Quanto ao efluente pluvial, o empreendimento contará com sistema de drenagem pluvial 

onde o efluente será direcionado, por canaletas, para caixas de passagem para 

sedimentação de resíduos e o efluente líquido seguirá para infiltração no solo. 

Quanto aos ruídos gerados pela utilização dos veículos, equipamentos e máquinas, foi 

informado no RAS que será realizada manutenção preventiva, o monitoramento anual por 

meio de medições de 4 pontos e, caso os níveis estejam em desacordo com a legislação, 

serão tomadas medidas para minimizar o impacto, entretanto não foram informadas quais 

serão essas medidas. Também foi informado que serão instalados borrachões nas partes 

metálicas da planta de beneficiamento em que há contato com o material. 

Quanto aos efluentes atmosféricos provocados pelo tráfego intenso de caminhões, foi 

informado no RAS que será realizada umectação das vias 2 vezes ao dia e sempre que 

houver material particulado em suspensão. Para o controle das emissões no processo de 

beneficiamento, serão instalados aspersores de água na saída das correias 

transportadoras e o enclausuramento das mesmas com lona plástica. 

Quanto aos resíduos sólidos, foi informada no RAS a geração de resíduos comuns – 

rejeito e lodo do biodigestor, destinados à incineração, materiais recicláveis não 

contaminados (plástico, metal, borracha, peças metálicas de reposição e tambores), 

destinados à reciclagem, resíduos de classe I (papel, estopa, papelão – contaminados), 

destinados para coprocessamento. Os resíduos das caixas de passagem da drenagem 

pluvial serão utilizados para conformação das vias internas e os rejeitos do processo 

produtivo serão doados para construções de aterro e/ou compactação de vias. 

No parecer LAS/RAS n° 193/2019 protocolo SIAM n° 0670677/2019 consta que:  

“Quanto à incidência do critério locacional “Localização previsto em área de alto ou muito 

alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades”, o empreendedor apresentou 

“Laudo de dispensa de prospecção espeleológica” solicitando dispensa da apresentação 

de prospecção espeleológica, Instrução de Serviço Sisema 08/2017, por considerar que o 

empreendimento será instalado em área cujo entorno de 250 metros está inserido em área 

urbana antropizada e suas áreas de influência estão isentas de cavidades naturais 

subterrâneas”. 

“Considerando o disposto no Item 5.2. da Instrução de Serviço SISEMA 08/2017 - Revisão 

1; considerando que o laudo de dispensa elaborado pela empresa CSC Geologia & 

Engenharia, de responsabilidade técnica de Henrique Martins Soares (CREA MG 

176221/D, ART n° 14201900000005484071); considerando que os impactos inerentes às 

atividades e mapeados no RAS são localizados e restritos; considerando que a área se 

insere no contexto geológico de argilitos e siltitos pertencentes à Formação Santa Helena 

que apresentam potencial médio para a ocorrência de cavidades, conforme exposto nos  
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autos do processo, e não muito alto grau de potencialidade conforme IDE-Sisema; 

considerando que o empreendimento e entorno se inserem majoritariamente em áreas 

antropizada e urbanizada com ocorrência de rodovias, ruas, indústrias, residências, 

comércio e pastagens, conforme aponta os estudos protocolados e memorial fotográfico 

anexado ao laudo; considerando que o laudo afirma que a realização dos levantamentos 

técnicos em campo e de dados secundários permitiram verificar a ausência de cavidades, 

abismos, abrigos ou qualquer outra feição de alta relevância na área diretamente afetada 

(ADA) e área de influência direta (AID) do empreendimento; Resolveu-se, em 

conformidade com o disposto no Item 5.2. da IS SISEMA 08/2017 - Revisão 1, acatar o 

pedido de dispensa do empreendedor de apresentação de estudo de prospecção 

espeleológica na ADA e entorno de 250 metros do empreendimento Lime Carbon Energia 

Industrial Ltda. Ressalta-se que a dispensa ora exposta não furta o empreendedor de 

realizar futuros estudos de prospecção espeleológica no caso de haver necessidade de 

realização de obras de expansão, bem como não furta o empreendedor de tomar 

providências legais cabíveis caso venham a ocorrer descobertas fortuitas de cavidades 

naturais subterrâneas no local durante a vida útil do empreendimento”. 

Quanto aos critérios de restrição/vedação, segundo parecer do RAS, o empreendimento 

se localiza em Área de Segurança Aeroportuária, porém a atividade não está listada 

segundo os critérios de localização de empreendimentos atrativos ou com potencial atrativo 

de fauna, do Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna do Comando da 

Aeronáutica – COMAER. 

 

Quanto a localização do empreendimento e projeto que foi apresentada no RAS segue 
abaixo: 
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Imagem enviada pelo empreendedor anexado no RAS do local do empreendimento. 
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Print da tela SLA processo 3310/2020 com situação atual do empreendimento. (consulta SLA 12/04/2021) 

 
 

 
Documentos anexados no SLA ao processo de ampliação fase LO. 

 

Analisando as imagens enviadas pelo empreendedor no RAS e consulta no SLA 

referente ao processo 3310/2020 de ampliação de atividade observa-se que o 

empreendimento não foi instalado e nem operou. Diante do exposto pode-se concluir 

que o processo não poderia ter sido formalizado como ampliação de atividade na fase 
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 de operação modalidade LAT uma vez que  para operar no minimo deveria estar 

instalado fato este que não é observado no processo em análise. Ademais a 

documentação anexada ao processo SLA não permite minimamente análise tecnica na 

referida fase. 

 

4. CONTROLE PROCESSUAL 

 
4.1 Da caracterização do empreendimento no Sistema de Licenciamento Ambiental-SLA 
 

Trata o presente parecer da análise do processo de LAT (processo administrativo SLA 

nº 3310/2020), da Lime Carbon Energia Industrial LTDA, cujas atividades são unidade 

de tratamento de  minerais – UTM, com tratamento a seco, reciclagem ou regeneração 

de outros resíduos de classe 2 (não-perigosos não especificados e central de 

recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de outros resíduos não listados 

ou não classificados. 

Conforme critérios definidos da Deliberação Normativa Copam nº 217/2017, o 

empreendimento foi classificado como classe 4, uma vez que a atividade de maior 

classe (reciclagem ou regeneração de outros resíduos de classe 2) é classificada como 

de porte grande e potencial poluidor médio. 

A respeito da competência para julgamento deste processo, conforme Lei 21.972/2016, 

em seu art. 14, inciso III, alínea “b”, processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos de porte grande e médio potencial poluidor – como é o caso do 

empreendimento analisado neste parecer - devem ser julgados Semad, por meio de 

suas Câmaras Técnicas. 

No formulário de caracterização no SLA, o empreendedor informou que o 

empreendimento encontrava-se em fase de operação ainda não iniciada (o que o 

tornaria passível de licença de operação). Informou, ainda, que o processo buscava a 

ampliação do empreendimento. Após preenchimento das informações, o sistema de 

licenciamento direcionou automaticamente o empreendedor para a fase de licença de 

operação, em licenciamento ambiental trifásico. 

 

4.2 Da análise do processo 

O processo foi formalizado com os documentos solicitados pelo sistema de 

licenciamento, dentre os quais mencionamos: Certidão de Registro do Imóvel do 2º 

Ofício de Registro de Imóveis de Sete Lagoas, sob número de matrícula 8.441; 

contrato de locação, entre  herdeira indicada na certidão de registro do imóvel e a 

empresa Lime Carbon Ltda. ;  certidão da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, 

comprovando a condição de microempresa; publicação da concessão do LAS/RAS 

concedido anteriormente e do pedido de licença de operação (embora com número de 

referência do processo incorreto, pois repetiu o número da licença anterior, não 
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 informando o nº do requerimento de Licença de Operação); e documento da SEMAD, 

aprovando a justificativa de não incremento da ADA do empreendimento.  

Não foi apresentada pela empresa, como já informado no parecer técnico, qualquer 

estudo sobre a proposta de ampliação da empresa, ou comprovação do cumprimento 

das condicionantes da licença anterior, como exige art. 13, inciso III, do Decreto 

47.383/2018. 

Por se tratar de microempresa – o que o empreendedor comprovou por meio de 

declaração da JUCEMG –, é o empreendimento isento do pagamento de custos de 

análise do processo, conforme art. 11, inciso II, da Resolução Conjunta 

SEMAD/IEF/FEAM nº 2125, de 28 de Julho de 2014. 

Na análise do cumprimento das condicionantes (documentos constantes na licença 

anterior), verificou-se que o empreendimento ainda não iniciou sua instalação, e 

portanto, diferentemente do que informa o empreendedor no formulário de 

caracterização do Sistema de Licenciamento Ambiental, não está em fase de 

operação. 

Ademais, para empreendimentos que solicitam ampliação de sua capacidade, deve ser 

avaliado o pedido desde a fase de projeto, uma vez que a implantação aprovada 

previamente não considerava a atividade nos moldes ora planejados.  

No caso em questão, o enquadramento no SLA seguiu a caracterização que o 

empreendedor informou. Porém, este não o fez da maneira adequada, uma vez que 

informou que o empreendimento estava em fase de operação, quando na verdade não 

havia iniciado sua instalação, e a ampliação solicitada ainda se tratava de projeto, uma 

vez que o pedido não havia sido ainda avaliado pelo órgão ambiental. 

Na situação de informação equivocada do empreendedor na caracterização do 

empreendimento no SLA, quando propositalmente ou por desídia, a Instrução de 

Serviço 06/2019 (página 42) indica o indeferimento do processo, como se lê: 

 

Por último, a caracterização com erros crassos por parte do 

empreendedor, que apontem má-fé do mesmo, ou mesmo desídia, e 

saiam do escopo previsto para a decisão por inépcia citada abaixo no 

item 4, também deverá resultar no indeferimento do processo 

administrativo por falta de cumprimento dos pressupostos processuais 

necessários à emissão do ato autorizativo. 

 

Diante do exposto, tendo em vista que o empreendedor não caracterizou o 

empreendimento em consonância com a situação real do mesmo, entendemos que o 

presente processo não contém os requisitos mínimos necessários à sua análise e 

aprovação. Por isso, sugerimos o indeferimento de plano do pleito. 
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 5. CONSIDERAÇÕES e ANÁLISE TECNICA 

 
Considerando que o SLA n° 3310/2020, solicitação n° 2020.03.01.003.0002462, do 

empreendedor/empreendimento Lime Carbon Energia Industrial LTDA., trata-se de 

processo originário da Superintendência Regional de Meio Ambiente Central 

Metropolitana (SUPRAM CM), sendo este encaminhado para análise em cooperação 

técnica para a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas 

(SUPRAM NM); 

 

Considerando que sem os estudos e ou cumprimento das condicionantes da licença 

anterior, não é possível realizar análise técnica conclusiva acerca da viabilidade 

socioambiental do empreendimento em pauta; 

 

Considerando que o empreendimento possui Licença Ambiental Simplificada – LAS 

válida; 

 

Considerando que até a presente data o empreendimento não foi instalado e tão 

pouco entrou em operação; 

 

Considerando que foi formalizada uma LO para ampliação de atividade sem que o 

empreendimento estivesse apto a operar; 

 

Considerando que a documentação anexada ao processo SLA não possui elementos 

que possa subsidiar análise técnica; 

 

Considerando que no referido processo não possui ART de responsável técnico pelo 

empreendimento; 

 

Considerando que o empreendedor/empreendimento está enquadrado como 

microempresa – ME; 

 

Considerando as imagens acima que ilustram a localização do empreendimento em 

2019 e a situação atual em 2021. Ficou evidenciado que o empreendimento não foi 

instalado; 

 

Considerando que o próprio empreendedor informou que ainda não instalou e, 

portanto, não está em operação; 

 

Considerando que o processo não poderia ter sido formalizado como ampliação de 

atividade na fase de operação modalidade LAT uma vez que para operar no minimo 

deveria estar instalado fato este que não é observado no processo em análise; 

 

 

mailto:supram.nm@meioambiente.mg.gov.br


Rua Gabriel Passos, nº50, bairro Centro – Montes Claros – MG. 
CEP: 39.400-112 – Tel.: (38) 3224 7550 – e-mail: supram.nm@meioambiente.mg.gov.br 

 

 

   
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana 

  
SLA 3310/2020 
Data 14/04/2021 
 

 Considerando o exposto o processo SLA n° 3310/2020, solicitação n° 

2020.03.01.003.0002462 tem sugestão para o indeferimento de plano baseado no art. 

26 da DN 217/2017. 

 

 

4. Conclusão 

 
A equipe interdisciplinar da SUPRAM-NM, em análise ao processo SLA n° 3310/2020, 

solicitação n° 2020.03.01.003.0002462, sugere o indeferimento  do pleito de 

ampliação de atividade fase de Operação, para o empreendimento Lime Carbon 

Energia Industrial LTDA, empreendedor Lime Carbon Energia Industrial LTDA, 

para as atividades enumeradas acima, no município de Sete Lagoas/MG.
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