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        PARECER ÚNICO Nº 154646/2019  (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 8663/2016/002/2017 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO 
LICENCIAMENTO: 

Licença Prévia concomitante com 
Licença de Instalação (LP+LI) 

VALIDADE DA LICENÇA: 6 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Documento Autorizativo de Intervenção 
Ambiental (DAIA) 

0029253-D Processo deferido 

Captação em cisterna (uso insignificante) 734/2019 Cadastro efetivado 

 

EMPREENDEDOR: 
AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, 
COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. 
- ME 

CNPJ: 04.693.661/0001-09 

EMPREENDIMENTO: 

AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, 
COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. 
- ME - FAZ. PONTAL 5.244 - DNPM 
861.810/2010 e 861.211/2010 

CNPJ: 04.693.661/0001-09 

MUNICÍPIO: Araguari ZONA: Rural 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICA (DATUM): WGS 
84 

  18º 21’ 27,6” LONG/X  48º29’ 49,85” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA 
FEDERAL:  Paranaíba  

BACIA 
ESTADUAL: 

Afluentes Rio Paranaíba 

UPGRH:  PN1- Alto Rio Paranaíba 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO: CLASSE 

A-03-01-8 
EXTRAÇÃO DE AREIA E CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO IMEDIATA NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

4 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Daniella Costa Pereira (Engenheira Ambiental) 
CREA MG 40623 
ART: 14201700000003717211 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 165268/2018  DATA: 13/09/2018 

 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Juliana Gonçalves Santos – Gestora Ambiental  1.375.986-5  

Carlos Frederico Guimarães – Gestor Ambiental 1.161.938-4  

Andreza Batista de Aguiar– Gestora Ambiental  1.367.743-0  

Dayane Aparecida Pereira de Paula – Analista Ambiental de 
Formação Jurídica 

1.217.642-6 
 

De acordo: Rodrigo Angelis Alvarez – Diretor Regional de 
Regularização Ambiental 

1.191.774-7 
 

De acordo: Wanessa Rangel Alves – Diretora de Controle 
Processual 

1.472.918-0 
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1. Resumo 

O empreendimento AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E 
TRANSPORTE LTDA. – ME – DNPM 861.810/2010 e 861211/2010 – FAZ. PONTAL 
5.244, opera na extração de areia por meio de Autorização Ambiental de 
Funcionamento, com capacidade de produção bruta de 29.900 m³/ano de areia. 
Possui AAFs com processo administrativo de n° 28101/2011/002/2016 e 
8663/2016/001/2016, em validade até 28/11/2020. Este processo de licenciamento 
refere-se à ampliação da capacidade de produção para 150.000 m³/ano. 

O empreendimento encontra-se localizado na zona rural do município de 
Araguari – MG, na Fazenda Pontal (MAT 5.244). O acesso se dá pela rodovia MG-
413, na divisa de Minas Gerais com o estado de Goiás. As áreas das poligonais 
(Figura 1) dos registros de n° 861810/2010 e 861.211/2010 possuem 86 ha e a área 
de apoio com os paióis para armazenamento da areia possui 4,84 há. 

A retirada do material do rio é feita através de uma bomba de sucção acionada 
por motor diesel, instalada na draga com capacidade de 60m³. O requerente possui 
um novo paiol para armazenamento do material. Já se encontra instalado sistema de 
drenagem por meio de tubulação enterrada até o reservatório. O requerente possui, 
ainda, por meio de tubulação aérea, sistema de recalque para transporte da areia 
até o novo paiol, que está localizado à aproximadamente 160 metros da área de 
inundação da Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) Itumbiara. Em relação à área de 
apoio e alojamento dos funcionários, está localizada na margem da rodovia e é 
composta por uma residência. Possui uma cisterna instalada para consumo de água 
e fossa biodigestora.  

Em relação aos impactos ambientais: para os efluentes líquidos, o 
empreendimento possui biodigestor instalado; em relação aos resíduos sólidos, o 
requerente encaminha para coleta do município. Em relação às emissões 
atmosféricas, será condicionado o monitoramento da frota de veículos, conforme 
Portaria IBAMA n° 85/1996, na fase de operação. Em relação às emissões de ruídos 
provenientes da draga, da carregadeira, do classificador e dos caminhões de 
transporte, os operadores utilizarão EPIs e os equipamentos deverão passar por 
manutenção rigorosa periódica. Em relação aos processos erosivos, deverá 
monitorar todo o sistema de drenagem e a ocorrência de processos erosivos e 
mitigar os impactos assim que detectados.  

Em relação ao uso da água no empreendimento, é proveniente de uma cisterna 
com captação de volume insignificante. 

Desta forma, a Supram TMAP sugere o deferimento do pedido de licença 
prévia, concomitante com licença de instalação, do empreendimento AREIA SÃO 
JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. – ME. 
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2. Introdução 

O empreendimento AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E 
TRANSPORTE LTDA. – ME / FAZ. PONTAL 5.244 – DNPM 861.810/2010 e 
861211/2010 – opera na extração de areia por meio de Autorização Ambiental de 
Funcionamento, com capacidade de produção bruta de 29.900 m³/ano de areia. 
Possui AAFs com processo administrativo de n° 28101/2011/002/2016 e 
8663/2016/001/2016, em validade até 28/11/2020. 

Em 30 de outubro de 2017, o requerente formalizou pedido de Licença Prévia 
concomitante com Licença de Instalação para ampliação da extração de areia (A-03-
01-8), com capacidade total de 90.000 m³/ano, juntamente com os documentos 
pertinentes. 

Posteriormente, foi solicitada retificação do FOB, sendo solicitada a ampliação 
para 150.000 m³/ano de produção bruta. Foi solicitada, ainda, a análise 
concomitante das licenças prévia, de instalação e de operação.  

No entanto, foi identificado por meio da plataforma Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema) 
que o empreendimento se localiza na zona de amortecimento da Reserva da 
Biosfera, o que impossibilitaria o licenciamento trifásico (LAC1), sendo permitida 
apenas nas fases de licença prévia concomitante com licença de instalação (LAC 2). 

Além disso, foi solicitada a unificação dos processos 8663/2016/002/2017 e 
28101/2011/003/2017, pois, apesar de serem correspondentes a números diferentes 
de DNPM, são processos interdependentes e compartilham a mesma infraestrutura 
de produção e apoio. Em decorrência disso, o processo 28101/2011/003/2017 foi 
arquivado por meio da papeleta n° 226116/2019 e seu DNPM foi tratado no 
processo 8663/2016/002/2017. 

Foi realizada vistoria no empreendimento em 06/07/2018 por meio do auto de 
fiscalização n° 165267/2018. 

Foram solicitadas informações complementares aos estudos apresentados em 
11/09/2018 e em 26/09/2018. Foi solicitada prorrogação de prazo por 60 dias para 
resposta às informações, deferido por meio do OF SUPRAM/TMAP n° 3628/2018. 
Em 03/01/2019, por meio do ofício R 1384/2019, foram apresentadas as 
informações complementares. Foram apresentadas informações adicionais por meio 
dos protocolos R36310/2019 (18/03/2019), R46544/2019 (04/04/2019) e 
R53227/2019 (16/04/2019). 

2.1 Caracterização do Empreendimento 

O empreendimento encontra-se localizado na zona rural do município de 
Araguari – MG, na Fazenda Pontal (MAT 5.244). O acesso se dá pela rodovia MG-
413, na divisa de Minas Gerais com o estado de Goiás. As áreas das poligonais 
(Figura 1) dos registros de n°861810/2010 e 861.211/2010 possuem 86 ha e a área 
de apoio com os paióis para armazenamento da areia possui 4,84 ha. 
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Figura 1- Poligonais do DNPM n° 861810/2010 e n° 861.211/2010 e matrícula do imóvel 
onde se localiza a área de apoio à esquerda. Fonte Google Earth (2019). 

   
 A retirada do material do rio é feita através de uma bomba de sucção 
acionada por motor diesel, instalada na draga, com capacidade de 60m³. Após 
extração do material, no momento da vistoria, o mesmo era bombeado para os 
paióis existentes na margem do reservatório, na área de inundação do mesmo. 
Possuía quatro áreas para depósito, sendo duas para areia grossa e duas para areia 
fina. Os depósitos possuem sistema de drenagem. A expedição é feita por carretas e 
caminhões.  

O requerente possui um novo paiol para armazenamento do material. Já se 
encontrava instalado sistema de drenagem por meio de tubulação enterrada até o 
reservatório. Após a vistoria, o requerente instalou, por meio de tubulação aérea, 
sistema de recalque para transporte da areia até o novo paiol que está localizado à 
aproximadamente 160 metros da área de inundação da Usina Hidrelétrica de 
Energia (UHE) Itumbiara, comprovado por meio do relatório fotográfico 
R46544/2019.  

Cabe ressaltar que todas as intervenções foram realizadas na vigência das 
AAFs 28101/2011/002/2016 e 8663/2016/001/2016 e do DAIA 0029253-D e que este 
licenciamento se refere à ampliação da capacidade de produção para 150.000 m³.  

Em relação à área de apoio e alojamento dos funcionários, está localizado na 
margem na rodovia e é composta por uma residência. Possui uma cisterna instalada 
para consumo de água e fossa biodigestora. Não é realizado nenhum tipo de 
manutenção dos caminhões no local. 
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3. Diagnóstico Ambiental 

A dragagem ocorre no Rio Paranaíba, na área de inundação da UHE Itumbiara, 
área de domínio da Agência Nacional de Águas (ANA). O paiol funciona às margens 
da área de inundação da referida UHE e a área de apoio aos funcionários funciona 
às margens da rodovia.   

Em consulta à plataforma de Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema), o grau de 
potencialidade de ocorrência de cavidades na propriedade é média, no entanto, em 
vistoria, não foram observados indícios de ocorrência de cavidades.  

O empreendimento não está localizado em terras indígenas, comunidades 
quilombolas, áreas prioritárias para conservação, corredores ecológicos ou sítio 
Ramsar, bem como está fora de áreas de Unidades de Conservação e zonas de 
amortecimento e áreas de conflito por uso da água e rios de preservação 
permanente (IGAM). 

Foi identificado que o empreendimento se localiza na zona de amortecimento 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Foi solicitado ao empreendedor os 
estudos específicos, conforme termo de referência para estudos referente aos 
Critérios Locacionais, definidos pela Deliberação Normativa COPAM 217/2017 – 
Unidades de Conservação, Áreas Prioritárias para a Conservação, Reserva da 
Biosfera, Sítio Ramsar e Corredores Ecológicos. 

O termo de referência tem várias perguntas orientadoras para verificar se as 
atividades do empreendimento irão intervir de maneira negativa na reserva ou em 
sua zona de amortecimento. Dentre elas, se haverá supressão de vegetação, 
captação ou intervenção (lançamentos de efluentes, construção de barramentos, 
etc.) em corpos d'água, introdução de espécies exóticas da fauna e da flora, 
emissão de efluentes atmosféricos ou ruídos e se haverá contaminação do solo; 
além de verificar se há ocorrência de comunidades tradicionais na ADA do 
empreendimento. O diagnóstico realizado na área do empreendimento não 
identificou que a atividade implica em impactos significativos para Reserva da 
Biosfera, considerando que não haverá supressão da vegetação para a atividade e 
que a dragagem é classificada como uso insignificante, considerando que a água 
retorna ao curso d´água. Além disso, os demais impactos como ruídos, emissões 
atmosféricas, geração de resíduos e efluentes, são considerados de baixa 
magnitude ao se realizarem as medidas mitigadoras cabíveis, conforme explicitado 
no item 5 deste parecer. 

 3.1 Recursos Hídricos 

Para dragagem no Rio Paranaíba, rio federal, o empreendimento dispõe de 
documento de dispensa de outorga (uso insignificante), por meio do processo de n° 
02501.001172/2011-46, documento expedido pela Agência Nacional de Águas 
(ANA). O requerente encontra-se cadastrado por meio do Cadastro Nacional de 
Usuários de Recursos Hídricos – CNARH (Declaração n° 295.262). 
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Na área de apoio aos funcionários, o empreendimento dispõe de uma cisterna 
com captação de volume insignificante, com número de processo 734/2019 e 
número de certidão 100763/2019.   

3.2  Reserva Legal e Área de Preservação Permanente 

 O local onde se encontra instalado o empreendimento é arrendado e está 
incluso na fazenda Pontal MAT 5.244 com um total de 154,1681 ha. A fazenda 
possui Reserva legal de 32,8225 ha. Foi apresentado Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) do imóvel cadastrado por meio do n° de registro MG-3103504-
3625.DC8.3F66.48E3.BEE2.9A61.E4AF.E83E.  

 A área de arrendamento do imóvel se localiza próximo da área de inundação 
da UHE, fora da Área de Preservação Permanente, em uma área de 4,84 ha. 

Segundo IBAMA a Área de Preservação Permanente (APP) para a UHE 
Itumbiara é definida pela diferença das cotas de desapropriação e a cota máxima de 
operação, o que resulta na diferença entre as cotas 522,2 m e 520m. 

 Em vistoria verificou-se que as áreas de Reserva Legal composta por 
fragmentos de cerrado encontram-se protegidas e em bom estado de conservação. 

3.3 Intervenção ambiental 

Para intervenção em APP, o empreendimento dispõe de Documento 
Autorizativo de Intervenção Ambiental (DAIA) de n° 29253-D, que autorizou as 
intervenções realizadas sem supressão para passagem de tubulação de recalque e 
drenagem em uma área de 0,0023 ha. 

 

4. Compensações 

Não se aplica. 

 

5. Impactos ambientais e medidas mitigadoras/ programas  

5.1. Efluentes líquidos domésticos 

Impacto: São gerados efluentes líquidos domésticos provenientes da área de apoio 
aos funcionários 

Medidas mitigadoras: Em relação aos efluentes líquidos gerados na área 
administrativa, o empreendimento dispõe de fossa biodigestora com sumidouro. 
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5.2. Resíduos Sólidos 

Impacto: Os resíduos sólidos gerados são provenientes da área de apoio.  

Medidas mitigadoras: São armazenados temporariamente e encaminhados para 
coleta municipal.   

5.3. Emissões atmosféricas 

Impacto: São gerados particulados provenientes da movimentação de veículos.  

Medidas mitigadoras: será condicionado na fase de operação o monitoramento da 
frota de veículos, conforme Portaria IBAMA n° 85/1996, que estabelece o Programa 
Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção de Frota de veículos movidos a 
Diesel quanto à emissão de fumaça preta. A manutenção dos veículos é realizada 
na cidade. 

5.4. Ruídos  

Impacto: Serão provenientes da draga, da carregadeira, do classificador e dos 
caminhões de transporte. 

Medidas mitigadoras: Os operadores utilizarão EPIs (equipamento de proteção 
auricular). Os equipamentos deverão passar por manutenção rigorosa periódica. 

5.5 Aumento da turbidez da água 

Impacto: Aumento da turbidez da água em decorrência da dragagem. 

Medidas Mitigadoras: O aumento da turbidez na água no momento da sucção da 
polpa (dragagem) será inevitável, porém de mínimo impacto, haja vista que ocorre 
particularmente durante o funcionamento da draga. 

5.6 Ocorrência de processos erosivos 

Impacto: Parte do solo na planta do empreendimento e nos acessos encontra-se 
desprotegido e pode ocasionar em processos erosivos, principalmente no período 
chuvoso. 

Medidas mitigadoras: Manutenção de drenos de escoamento pluvial (canaletas ou 
bueiros) de forma a escoar corretamente as águas pluviais e da dragagem, e 
revegetação de áreas descobertas para evitar o assoreamento da planície de 
inundação com a ação das chuvas. Deverá ser evitada a extração próxima a 
margem para evitar a ocorrência de erosão nas margens. O requerente deverá 
monitorar todo o sistema de drenagem e a ocorrência de processos erosivos e 
mitigar os impactos assim que detectados.  
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6. Controle Processual  

O processo, no tocante à legalidade processual, encontra-se formalizado e 
instruído corretamente, haja vista a apresentação dos documentos necessários, 
constantes do rol objeto do FOB nº. 0394453/2016 C e exigidos pela legislação 
ambiental em vigor, conforme enquadramento disposto na Deliberação Normativa nº. 
217/2017. 

Neste processo encontra-se a publicação em periódico local ou regional do 
pedido de Licença, bem como foi apresentado Cadastro Técnico Federal – CTF. 

O local de instalação do empreendimento e o tipo de atividade desenvolvida 
estão em conformidade com as leis e regulamentos administrativos municipais, de 
acordo com declaração emitida pelo Município de Araguari-MG. 

 Nos termos do Decreto Estadual 47.383/2018, o prazo de validade da licença 
em referência será de 06 (seis) anos. 

 

7. Conclusão 

A equipe interdisciplinar da Supram TMAP sugere o deferimento desta Licença 
Ambiental na fase de Licença Prévia, concomitante com Licença de Instalação 
(LP+LI), para o empreendimento “AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E 
TRANSPORTE LTDA. – ME” para a atividade de “extração de areia e cascalho para 
utilização imediata na construção civil”; no município de “Araguari-MG”, pelo prazo 
de “06 anos”, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos, 
devendo ser apreciada pela Câmara Técnica Especializada de Atividades Minerárias 
- CMI, do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.  

As orientações descritas em estudos e as recomendações técnicas e jurídicas 
descritas neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser 
apreciadas pelo COPAM, por meio de suas Câmaras Técnicas. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento ou cumprimento 
fora do prazo de todas ou quaisquer condicionantes previstas ao final deste Parecer 
Único (anexos I e II) e qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e 
prévia comunicação a SUPRAM TMAP, tornam o empreendimento em questão 
passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 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). 
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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 Prévia concomitante com Licença de 
Instalação (LP+LI) da AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E 
TRANSPORTE LTDA. – ME. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença Prévia concomitante com 
Licença de Instalação (LP+LI) da AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E 
TRANSPORTE LTDA. - ME. 

Anexo III. Relatório Fotográfico da AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E 
TRANSPORTE LTDA. – ME. 
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ANEXO I 

Condicionantes para Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação 
(LP+LI) da AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. – 

ME 

Empreendedor: Areia São José Extração, Comércio e Transporte Ltda. – ME 
Empreendimento: Areia São José Extração, Comércio e Transporte Ltda. – ME 
CNPJ: 04.693.661/0001-09 
Município: Araguari 
Atividade: “extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção 
civil” 
Código: A-03-01-8 
Processo: 8663/2016/002/2017 

Validade: 06 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 
definido no Anexo II. 

Durante a vigência 
de Licença  

02 
Realizar monitoramento dos processos erosivos e 
ações mitigadoras e apresentar relatório anual de 
acompanhamento. 

Durante a vigência 
de Licença  

03 
Relatar a esta SUPRAM sobre qualquer ocorrência 
atípica ou alterações que possam gerar impactos 
ambientais negativos na área. 

Durante a vigência 
de Licença  

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

Estado. 

 

Obs.: 1 Em razão de fato superveniente, o empreendedor poderá requerer a exclusão, a prorrogação do prazo para o seu 

cumprimento ou a alteração de conteúdo da condicionante imposta, formalizando requerimento escrito, devidamente instruído 

com a justificativa e a comprovação da impossibilidade de cumprimento, até o vencimento do prazo estabelecido na respectiva 

condicionante; 

Obs.: 2 - A comprovação do atendimento aos itens destas condicionantes deverá estar acompanhada da anotação de 

responsabilidade técnica - ART, emitida pelo(s) responsável (eis) técnico(s), devidamente habilitado(s), quando for o caso. 

Obs.: 3 Apresentar, juntamente com o documento físico, cópia digital das condicionantes e automonitoramento em formado 

pdf., acompanhada de declaração, atestando que confere com o original. 

Obs.: 4 Os laboratórios impreterivelmente devem ser acreditados/homologados conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 

216, de 07 de outubro de 2017, ou a que sucedê-la. 

Obs.: 5 Caberá ao requerente providenciar a publicação da concessão ou renovação de licença, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da publicação da concessão da licença, em periódico regional local de grande circulação, nos termos da Deliberação 

Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017. 
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ANEXO II 

 

Condicionantes para Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação 
(LP+LI) da AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. – 

ME 

 

Empreendedor: Areia São José Extração, Comércio e Transporte Ltda. – ME 
Empreendimento: Areia São José Extração, Comércio e Transporte Ltda. – ME 
CNPJ: 04.693.661/0001-09 
Município: Araguari 
Atividade: “extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção 
civil” 
Códigos: A-03-01-8 
Processo: 8663/2016/002/2017 
Validade: 06 anos  

 

1. Efluentes Líquidos 

Local de 
amostragem 

Parâmetro 
Frequência de 

Análise 

Na entrada e na 
saída do sistema de 
tratamento de 
efluentes 

pH, sólidos sedimentáveis, 
DBO, DQO, sólidos em 
suspensão, detergentes,  óleos 
e graxas. 

SEMESTRAL 

 

Relatórios: Enviar anualmente à SupramTMAP, até o 20º dia do mês subsequente, 

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. 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 Waterand Wastewater, APHA-AWWA, última 

edição. 
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2. Resíduos Sólidos  

Relatórios: Enviar anualmente a SUPRAM TMAP, até o 20º dia do mês 

subsequente, os relatórios mensais de controle e disposição dos resíduos sólidos 

gerados contendo, no mínimo, os dados do modelo abaixo, bem como a 

identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas 

informações. 

 

Resíduo Transportador Disposição final Obs. 
(**) 

Denominação Origem Classe 
NBR 

10.004 
(*) 

Taxa de 
geração 
kg/mês 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

Forma 
(*) 

Empresa responsável 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

(*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 
(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 
1- Reutilização 
2 - Reciclagem 
3 - Aterro sanitário 
4 - Aterro industrial 
5 - Incineração 
6 - Co-processamento 
7 - Aplicação no solo 
8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 
9 - Outras (especificar) 
 

Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa 

deverá comunicar previamente à SUPRAM TMAP, para verificação da necessidade 

de licenciamento específico. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e 

documentadas pelo empreendedor. Fica proibida a destinação dos resíduos Classe 

I, considerados como Resíduos Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lixões, 

bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o empreendedor cumprir as diretrizes 

fixadas pela legislação vigente. 

Comprovar a destinação adequada dos resíduos sólidos de construção civil 

que deverão ser gerenciados em conformidade com as Resoluções CONAMA n.º 

307/2002 e 348/2004. 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando 

as doações de resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins 

de fiscalização, deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor. 

 

IMPORTANTE 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de 

Automonitoramento poderão sofrer alterações a critério da área técnica da SUPRAM 

TM/AP, face ao desempenho apresentado; 
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 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 relatórios e análises de laboratórios deverão estar em conformidade com a DN 

216/2017. 

 

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 IV 

Relatório Fotográfico da AREIA SÃO JOSÉ EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E 
TRANSPORTE LTDA. – ME 

Empreendedor: Areia São José Extração, Comércio e Transporte Ltda. – ME 
Empreendimento: Areia São José Extração, Comércio e Transporte Ltda. – ME 
CNPJ: 04.693.661/0001-09 
Município: Araguari 
Atividade: “extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção 
civil” 
Código: A-03-01-8  
Processo: 8663/2016/002/2017 

Validade: 06 anos  

  

       

 

         

 

Foto 01.  Paiol com sistema de 
drenagem 

Foto 02. Reserva legal do imóvel 

Foto 03. Barco com draga acoplada Foto 04.  Cisterna utilizada na área de apoio 


