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Outorga (captação subterrânea por meio de poço tubular já
existente) 00905/2007 Outorga Renovada

Outorga (captação subterrânea por meio de poço tubular já
existente) 02503/2010 Outorga Renovada

Revalidação de Licença de Operação - RevLO 02031/2002/003/2009 Licença indeferida

Outorga (captação subterrânea por meio de poço tubular já
existente) 06415/2010 Outorga renovada
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EMPREENDEDOR: Radil Alimentos Ltda. CNPJ: 03.341.066/0001-33

EMPREENDIMENTO: Radil Alimentos Ltda. CNPJ: 03.341.066/0001-33
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BACIA FEDERAL: Rio São
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D-01-02-3 Abate de animais de pequeno porte (aves, coelhos, rãs, etc.) 5

D-01-04-1 Industrialização da carne, inclusive desossa, charqueada e preparação de conservas 4

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRO 

Juarez Aparecido Pedrosa – Engenheiro Agrônomo CREA-MG 95868/D

Juliana Ohara e Silva – Zootecnista CRMV-MG 1848/Z

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: - DATA: -

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRICULA

Hortênsia Nascimento Santos Lopes – Gestora Ambiental 1.364.815-9

José Augusto Dutra Bueno – Gestor Ambiental (Jurídico) 1.365.118-7

De acordo: Viviane Nogueira Conrado Quites – Diretora Regional de Regularização Ambiental 1.287.842-7

De acordo: Márcio Muniz dos Santos – Diretor Regional de Controle Processual 1.396.203-0
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Documento assinado eletronicamente por Viviane Nogueira Conrado Quites,
Diretor(a), em 13/10/2021, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília,
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2017.
Documento assinado eletronicamente por Jose Augusto Dutra Bueno,
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Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz dos Santos,
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2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
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1. Resumo 

O Parecer Único 33117602 (SEI), referente ao processo administrativo em 

tela, foi encaminhado para apreciação durante a 56ª reunião ordinária da Câmara 

de Atividades Industriais - CID do Copam, realizada no dia 24/08/2021. 

Todavia, antes do pedido de licença ser julgado pelo Conselho, foi pedido 

vistas do processo pelo conselheiro representante da Federação de Indústrias do 

Estado de Minas Gerais – Fiemg, sob justificativa de melhor avaliar o cumprimento 

dos monitoramentos que ensejaram a sugestão de indeferimento do pedido de 

renovação da licença da empresa Radil Alimentos Ltda., conforme registrado na 

ata daquela reunião. 

Por conseguinte, na 57ª reunião da CID do Copam, realizada em 21/09/2021, 

foi apresentado o Relato de Vistas para apreciação do conselho, disponibilizado no 

endereço:http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/COPAM/Reuni%C3

%B5es_remotas_/57%C2%AA_RO_CID/relato_de_vista__radil.pdf. 

Em síntese, o Relato de Vistas descreveu as condicionantes da LOC n. 

039/2013 – atrelada ao PA n. 02031/2002/005/2012 – que foram consideradas 

descumpridas pela equipe de regularização da Supram-ASF e, com base nessa 

descrição, apresentou um pedido pela baixa do processo em diligência, a fim de 

possibilitar uma reavaliação do atendimento das condicionantes. 

Por sua vez, também na 57ª reunião da CID, a equipe técnica e de controle 

processual da SUPRAM-ASF, esclareceu ao Conselho os pontos e indagações 

relativos ao referido Relato de Vistas, bem como elucidou todos os fatores que 

levaram à sugestão de indeferimento da renovação da licença ambiental da Radil 

Alimentos Ltda. Logo, a equipe de análise ratificou a sugestão de indeferimento do 

pedido de Rev-LO, consoante as razões já expostas no Parecer Único n. 33117602.  

Na sequência, o presidente da CID discorreu sobre o grupo de trabalho 

criado para minutar a Resolução referente ao Indicador para Renovação de Licença 

Ambiental - IDAL, ferramenta essa ainda em fase de testes, que tem por objetivo 

fornecer suporte à mensuração da conformidade técnico-processual dos 

empreendimentos em renovação de licença ambiental. Nesse contexto, apesar dos 

esclarecimentos da equipe de análise e a sugestão inicial de indeferimento, 

entendeu-se pela baixa em diligência para que fosse reavaliado o atendimento das 

condicionantes pela empresa apoiado nas diretrizes do IDAL, considerando ser um 

movimento de alinhamento a ser implantado pela gestão da SEMAD. 

Desta forma, o presente Adendo ao Parecer Único versa sobre a aplicação 

do IDAL, referente ao cumprimento das condicionantes impostas no PA 

02031/2002/005/2012, bem como ratificar o entendimento da equipe interdisciplinar 

com a sugestão pelo indeferimento do pedido de licença de revalidação de 

operação do empreendimento Radil Alimentos Ltda. 
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2. Indicador para Renovação de Licença Ambiental - IDAL  

O desenvolvimento da ferramenta IDAL está pautada na instituição de 

critérios técnicos utilizados para aferição da pertinência ou não da concessão de 

nova licença ambiental a empreendimento em processo de revalidação. E quando 

instituída, se caracterizará como função acessória à análise técnico-processual, 

para fins de avaliação da pertinência da concessão de licença ambiental aos 

empreendimentos em processo de renovação desse ato autorizativo. 

Considerando que a Resolução, bem como a ferramenta não se encontram 

oficialmente instituídas, a utilização do IDAL no presente processo de revalidação 

foi realizada como um teste. 

No caso em tela, o resultado do IDAL foi que o processo não está apto à 

renovação da licença de operação, uma vez que possui em seu histórico 

inconformidades não sanadas que inviabilizam sua operação, conforme explanado 

no item a seguir. 

 

3. Considerações Técnicas 

Ressalta-se que a simples análise de condicionantes não se caracteriza 

como análise exclusiva na decisão de um pedido de renovação de licença de 

operação. O desempenho ambiental durante o período de operação, as 

condicionantes consideradas cruciais para a tipologia do empreendimento, bem 

como as condições reais e atuais do empreendimento também são preponderantes 

nesta decisão. 

Conforme já explanado no Parecer Único (Documento SEI nº 33117602), 

durante a operação do empreendimento, os efluentes líquidos foram destinados 

para fertirrigação, sem autorização do órgão ambiental competente, além de ter 

sido constatada degradação ambiental, sendo caracterizada pela lixiviação do solo 

nos pontos de lançamento neste.  

Consta no Parecer Único da licença de instalação corretiva: 

 “em vistoria realizada no dia 20/10/2016 (AF 85.840/2016), foi 

constatado que o empreendimento não estava operando e que 

quando da operação o efluente era utilizado para fertirrigação. A 

fertirrigação não estava sendo realizada de forma adequada, uma 

vez que o efluente era lançado diretamente no solo, em apenas 5 

pontos, aproximadamente. Além do mais, foi verificada lixiviação 

do solo devido ao acúmulo de efluente nos pontos de lançamento. 

A área não é suficiente para suportar a quantidade de efluente 

líquido gerado no empreendimento.  
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Após análise do plano de fertirrigação apresentado, este foi 

considerado insuficiente pela equipe técnica. Ademais, o estudo 

indica que a fertirrigação seria feita por aspersão, fato não 

constatado em vistoria.” 

 

Desta forma, foi lavrado o Auto de Infração 89644/2017, por descumprir 

condicionantes impostas no processe de LOC e por causar degradação ambiental 

proveniente da realização da fertirrigação de forma inadequada. Tal auto de 

infração teve a penalidade aplicada em definitivo. 

Um dos principais impactos da atividade é a geração de efluentes líquidos. 

O fato do empreendimento ter destinado estes para fertirrigação sem a aprovação 

do projeto e autorização do órgão competente, ensejou na autuação por 

degradação ambiental, não tendo sido apresentado nenhum documento ao órgão 

ambiental das medidas corretivas para sanar a degradação ocorrida à época dos 

fatos. 

De acordo com o artigo 2º da Resolução CONAMA 430/2011: “A disposição 

de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos parâmetros e padrões 

de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, causar poluição 

ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas” (grifo nosso). Portanto, o 

lançamento indiscriminado do efluente tratado, em apenas cinco pontos, sem 

qualquer estudo prévio que comprove a viabilidade da área, pode acarretar em 

degradação e/ou poluição ambiental, não somente do solo, mas também das 

águas. 

Cabe salientar que nesse caso, é de responsabilidade do empreendedor 

comprovar que não ocorreu a degradação ambiental, sendo necessária, para tanto, 

a apresentação, à época, de laudo técnico, assinado por responsável técnico 

habilitado, atestando que o lançamento do efluente tratado naquele local não 

ocasionou a degradação e/ou poluição do solo e/ou de águas subterrâneas. 

Importante constar que, atualmente, o empreendimento não possui portarias 

de outorga de recursos hídricos vigentes que possam suprir a demanda hídrica em 

caso de retorno das atividades (repita-se, sem previsão), que estão paralisadas 

desde 10/06/2016. 

Cabe ainda mencionar que não foi protocolado qualquer projeto com as 

ações necessárias à reativação das atividades, conforme a legislação atual exige, 

e consequentemente não consta relatório de cumprimento de tais ações aprovadas 

pelo órgão ambiental. (Decreto 47.383/2018, art. 38, §1º, inciso III e §4º). 

Consta ainda no Decreto 47.383/2018, em seu art. §5º, que a LO de 

empreendimentos paralisados temporariamente poderão ser renovadas, desde que 

haja desempenho ambiental satisfatório durante o período de operação e integral 
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cumprimento do projeto de ações necessárias à paralisação e à reativação das 

atividades. 

Por fim, o resultado final obtido com o IDAL corrobora com a sugestão pelo 

indeferimento do pedido de renovação da licença de operação. 

Com base no exposto, ratificamos que o desempenho ambiental incipiente 

do empreendimento, associado a inexistência de regularidade da demanda hídrica, 

bem como de ações necessárias à reativação das atividades que ampare a 

operação do empreendimento, impossibilitam a revalidação da licença de 

operação, uma vez que não há garantia significativa do grau de segurança ao meio 

ambiente, ou mesmo ações consistentes que busquem a melhora do desempenho. 

 

4. Controle processual  

Cuida-se de parecer de adendo para subsidiar esclarecimentos 

complementares considerando a baixa em diligência do presente processo na 57ª 

Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Industriais (CID) do Conselho Estadual 

de Política Ambiental (Copam), com base no art. 27, §7º, II, art. 32, caput e §1º, da 

Deliberação Normativa nº 177/2012 do COPAM c/c art. 27 do Decreto Estadual nº 

46.953/2016 e Lei Estadual 21.972/2016. 

Nesse sentido, vale ressaltar que a proposta da SEMAD/SISEMA de 

padronização e objetividade dos parâmetros e diretrizes para as SUPRAMS no que 

tange a avaliação do desempenho ambiental é medida salutar, coerente e válida, 

conforme elaboração pelo Grupo de Trabalho instituído pela Resolução Conjunta 

SEMAD/IGAM nº 3.066/2021, fator que inclusive poderá colaborar em maior 

segurança jurídica e alinhamento institucional, conforme vem sendo implementado, 

como por exemplo, por meio de Instruções de Serviço e Orientações SISEMA. 

Assim sendo, vale esclarecer que a norma que estabelece o IDAL ainda não 

foi publicada e não se encontra vigente (tempus regit actum), requisitos para 

aplicabilidade normativa, contudo, considerando a baixa em diligência realizada, foi 

avaliado pela equipe técnica da SUPRAM ASF a minuta do IDAL como uma 

referência para o posicionamento quanto ao presente processo no que tange ao 

desempenho ambiental. 

Contudo, conforme discorrido pelas razões técnicas expostas, não foi 

possível considerar que o desempenho ambiental da empresa fora suficiente para 

viabilizar o deferimento do processo de revalidação de licença de operação. 

Cumpre esclarecer a importância de que órgão ambiental licenciador zele 

pela proteção ambiental, e que a concessão de licença pretérita não isenta o 

empreendimento de zelar pelas medidas necessárias para garantir um 

desempenho ambiental satisfatório, apto a gerar em concreto o desenvolvimento 
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sustentável, já que o exercício da atividade econômica necessita se alinhar com a 

garantia da proteção ao meio ambiente equilibrado. 

O posicionamento doutrinário se coaduna com a argumentação, conforme 

segue: 

Uma terceira, e talvez mais importante, é que a licença ambiental 
não assegura ao seu titular a manutenção do status quo vigorante 
ao tempo de sua expedição, sujeita que se encontra a prazos de 
validade, “obrigando à renovação com exigências supervenientes 
à vista do estado da técnica, cuja evolução é rapidíssima, e de 
própria alteração das características ambientais de terminada 
época ou local (MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 10ª ed. Revista, 
ampliada e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 
802/803) 

O caráter de fundamentalidade do direito ao meio ambiente 
equilibrado reside no fato de ser indispensável a uma qualidade de 
vida sadia, a qual, por sua vez, é essencial para que uma pessoa 
tenha condições dignas de vida. Por se um limite expresso às 
atividades de natureza econômica (CF, art. 170, VI) a defesa do 
meio ambiente goza de uma prevalência prima facie, nos casos de 
colisão envolvendo esses direitos fundamentais. (NOVELINO, 
Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 15. Ed. Revista, ampliada 
e atualizada. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 931/932) 

Assim, considerando os argumentos técnicos trazidos no Parecer Único e 

complementados neste Adendo, a SUPRAM Alto São Francisco busca se alinhar 

com posicionamento dado a outros casos e precedentes similares, encaminhados 

e decididos pelas Câmaras Técnicas do COPAM, nas quais, diante de revalidação 

de licença de operação com desempenho ambiental considerado insuficiente 

analisadas as circunstâncias do caso concreto, o posicionamento realizado pela 

SUPRAM ASF foi pelo indeferimento do pedido, e aprovado pelos respectivos 

conselhos. 

Pode ser citado por exemplo as decisões do PA nº 00393/1999/004/2015 da 

66ª Reunião da Câmara de Atividades Minerárias de novembro de 2020), do PA nº 

16820/2008/004/2014, do PA nº 01805/2003/005/2013 e do PA nº 

01849/2002/007/2019, decisões estas das Câmara de Atividades Industriais (CID) 

do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), respectivamente nas 

reuniões realizadas em 27/05/2020, 22/09/2020 e 27/07/2021. 

Recentemente também foi decidido pela Câmara Normativa Recursal (CNR) 

a manutenção do indeferimento do processo de PA/Nº 00837/2003/009/2014 - 

Processo Híbrido SEI/Nº 1370.01.0024100/2021-52 na 158ª Reunião Ordinária da 

Câmara Normativa e Recursal (CNR) do Conselho Estadual de Política Ambiental 
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(COPAM), no qual considerando o desempenho ambiental insatisfatório, foi 

sugerido e decidido o indeferimento da revalidação de licença de operação. 

Nesse sentido, considerando a situação e as circunstâncias do caso 

concreto trazidas neste parecer de descumprimentos de condicionantes, associada 

a outros fatores, conforme trazido tecnicamente, inclusive com o auto de infração 

nº 89644/2017 com caracterização de degradação ambiental, a justificação objetiva 

e técnica quanto a fundamentação. 

Além disso, posicionamento jurisprudencial reforça a necessidade do 

cumprimento das condicionantes deve sim ser realizada a tempo e modo.  

APELAÇÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAIS. MULTAS 
AMBIENTAIS. NÃO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO NO PRAZO. DANIFICAR OU PROVOCAR 
MORTE DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE APP, SEM AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL. Condicionante não é ato de vontade. Condicionante é 
determinação para validade de licença ambiental, devendo ser cumprida 
a tempo e modo. Cabe ao requerente fazer prova do fato constitutivo do 
seu direito, nos moldes do que dispõe o art. 373, inciso I, CPC. Se 
desincumbindo desta circunstância, porque não requereu produção de 
prova imprescindível, tem-se que o fato do Auto de Infração é verdadeiro. 
Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 
1.0000.21.051045-9/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2021, publicação da súmula em 
09/08/2021)  

Ademais, cita-se julgado do Tribunal de Justiça (TJ-MG) que também 

confirma a linha de precedentes aplicado pelo Conselho Estadual de Política 

Ambiental (COPAM), do indeferimento de processo com desempenho ambiental 

insatisfatório: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA - LICENÇA DE OPERAÇÃO - RENOVAÇÃO - 
INDEFERIMENTO - DESEMPENHO AMBIENTAL INSATISFATÓRIO - 
TUTELA DE URGÊNCIA - NOVO JULGAMENTO DO PROCESSO DE 
REVALIDAÇÃO DA LICENÇA - EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO 
ADMINISTRATIVO - PERMISSÃO PARA CONTINUIDADE DE 
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - REQUISITOS NÃO 
COMPROVADOS -DECISÃO MANTIDA.- Nos termos do art. 300 do 
CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, para a concessão da 
tutela de urgência de natureza antecipada, é necessário que a medida 
seja reversível. - Verificando-se dos autos que a Licença de Operação da 
sociedade empresária Agravante se encontra vencida; que o pedido de 
revalidação da mesma foi denegado após regular processo administrativo 
e que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o 
cumprimento das condicionantes necessárias ao deferimento do referido 
pedido, afigura-se temerária a concessão das medidas pleiteadas em 
sede liminar. - Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão 
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que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial. (TJMG - 
Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.012901-5/001, Relator(a): Des.(a) 
Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, 
publicação da súmula em 04/07/2019) 

Assim, considerando os pontos trazidos neste Parecer e verificado da 

análise da equipe interdisciplinar da SUPRAM o prejuízo ao desempenho ambiental 

do empreendimento que não restou suficiente, inclusive com constatação de 

degradação ambiental, esses fatores ensejam na posição pelo indeferimento do 

pedido de revalidação de licença de operação (RevLO). 

 

5. Conclusão  

Diante do exposto, esta Superintendência Regional defende que seja 

procedido o indeferimento do processo de revalidação de licença de operação, 

pelos fatos e fundamentos técnico-jurídicos expostos, de modo que ratifica os 

termos do Parecer Único n. 33117602. 

Vale ressaltar que os pareceres técnicos e jurídicos emitidos pelos órgãos 

seccionais de apoio ao COPAM não vinculam o voto dos Conselheiros do COPAM. 

Entretanto, especialmente quando votar de modo diverso do opinado nos pareceres 

técnico e jurídico, o Conselheiro do COPAM deverá motivar seu voto, explicitando, 

de forma clara, suficiente e coerente, o fundamento legal e fático de sua decisão. 

(PARECER AGE Nº 14.674/2006). 

Por fim, ressalta-se que, no caso de decidido o indeferimento pelo conselho, 

essa decisão não afasta a possibilidade de retomada ulterior da operação da 

empresa, por meio de um novo processo e através de Termo de Ajustamento de 

Conduta, desde que seja comprovada a viabilidade técnica e assegurados os 

princípios da precaução e da prevenção, em sintonia com o art. 79-A da Lei Federal 

nº 9.605/1998 e do art. 32 do Decreto Estadual nº 47.383/2018 e com os demais 

regramentos da legislação ambiental. 
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