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LO) – Preparação do Leite e Fabricação de Produtos de
Laticínios 00021/1987/014/2010 Licença concedida

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 05921/2018 (renov.) Outorga deferida

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 05922/2018 (renov.) Outorga deferida

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 28343/2015 Outorga deferida

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 33704/2020 (renov.) Análise Técnica Concluída

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 33693/2020 (renov.) Análise Técnica Concluída

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 09462/2012 Outorga Indeferida

Outorga – Captação subt. por meio de poço tubular 50377/2019 Análise Técnica Concluída
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EMPREENDEDOR: EMBARE INDUSTRIA ALIMENTICIAS S.A CNPJ: 21.992.946/0004-02
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LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

_____INTEGRAL             _____ZONA DE AMORTECIMENTO             _____USO SUSTENTÁVEL             X   NÃO

BACIA FEDERAL: Rio São
Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Santana UPGRH: SF1 – Afluente do Alto São Francisco
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D-01-07-4 Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite
fluido 1

D-01-06-1 Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido 4
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1. RESUMO 
 
 

O empreendimento Embaré Industria Alimentícias S.A atua no ramo de Fabricação de produtos de 
laticínios, exercendo suas atividades no município Lagoa da Prata - MG. Em 10/06/2019, foi 
formalizado, na Supram Alto São Francisco o processo administrativo de licenciamento ambiental de 
nº 00021/1987/015/2019, na modalidade de licença ambiental convencional – Renovação de licença 
de operação. 

Em sua atividade principal a ser licenciada, o empreendimento tem capacidade instalada em litros de 
1.275.000 litros/dia. Tal parâmetro caracteriza o empreendimento como sendo de médio porte. 
Considerando o potencial poluidor/degradador da atividade estabelecido na DN COPAM 217/2017 
como sendo grande, temos a classificação do empreendimento como classe 4. 

A produção industrial baseia-se somente na fabricação de produtos de laticínios e no resfriamento e 
distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite fluido. 

Em 07/02//2020, houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar a análise da 
solicitação de licenciamento ambiental, na qual foi constatado que o empreendimento estava em 
plena operação, entretanto, encontra-se amparado pela revalidação automática. 

A água utilizada pelo empreendimento é destinada ao consumo humano (sanitários, refeitório, 
laboratório e higienização das instalações) e consumo industrial. 

O empreendimento realiza intervenção em Área de Preservação Permanente para passagem de 
tubulação de lançamento do efluente tratado no Córrego Chico da Silveira e para acesso ao referido 
curso d’água para monitoramento da qualidade da água. Salienta-se que a empresa está localizada 
em zona urbana do município de Lagoa da Prata, fato que a exime de apresentação do CAR, bem 
como de demarcação de Reserva Legal.  

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são objeto de adequado tratamento através de 
uma estação de tratamento de esgoto industrial ETEI no qual o efluente tratado e lançado em curso 
d’água, no Córrego Chico Silveira.  

Efluente atmosférico é gerado através de 2 (duas) caldeiras, uma a cavaco de uso contínuo e outra a 
óleo PBF de uso descontínuo. 

Os resíduos sólidos gerados no empreendimento estão sendo armazenados em locais adequados e 
a destinação final para empresas devidamente regularizadas ambientalmente. 

As condicionantes do processo anterior foram analisadas no qual conclui que o empreendimento teve 
um desempenho satisfatório durante a vigência da licença. 

Desta forma, a Supram Alto São Francisco sugere o deferimento do pedido de renovação de licença 
de operação empreendimento Embaré Industria Alimentícias S.A. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

 

Este parecer tem por objetivo subsidiar a Câmara Técnica Especializada de Atividades Industriais - 

CID do COPAM, no julgamento do requerimento de Renovação da Licença de Operação Nº 

014/2010, Processo Administrativo COPAM Nº 00021/1987/015/2019, do empreendimento EMBARE 

INDUSTRIA ALIMENTICIAS S.A, cuja atividade principal refere-se à operação de toda a unidade, no 

município de Lagoa da Prata/MG. 

 

O processo em análise foi formalizado em 10/06/2019. A empresa está em funcionamento desde 

22/10/1969. A Licença de Operação anterior foi concedida em 21/10/2010, sendo emitido o 

Certificado de LO nº 014/2010. No processo de licença de operação foi considerada a seguinte 

atividade: 

 D-01-06-6 – Preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios (DN 74/2004) 

 

Neste processo de renovação de licença foram consideradas as seguintes atividades: 

 

 D-01-07-4 – Resfriamento e distribuição de leite em instalações e/ou envase de leite fluído 

(DN 217/17); 

 D-01-06-1 - Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido (DN 

217/17) 

 

A equipe técnica da SUPRAM-ASF vistoriou o empreendimento em 07/02/2020, conforme auto de 
fiscalização n. 39893/2020, quando foi constatado que o mesmo estava operando, regularizado por 
meio da revalidação automática, nos termos do art. 37 do Decreto n. 47.383/2018. 
 
No ato da vistoria foi constatado que o empreendimento operava com um parâmetro acima do 
regularizado na Licença de Operação. Desta forma a empresa foi autuada (Auto de Infração nº 
198971/2020). O empreendimento formalizou em 10 de março de 2020 o processo de LAC 1 
(ampliação) sob o PA nº 00021/1987/016/2020. 
  
Para que o empreendimento retornasse as atividades referente a ampliação, foi assinado termo de 
ajustamento de conduta – TAC nº 005/2020 entre o empreendimento e o Estado de Minas Gerais, 
através da SUPRAM-ASF, em 20/02/2020.  
 

 O Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA) foi elaborado pelo Engenheiro 

Ambiental Fabricio de Castro, CREA MG 162.306/D, tendo sido devidamente apresentada a 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). As informações complementares e os 

esclarecimentos e/ou constatações feitos durante a vistoria foram suficientes para subsidiar a análise 

do processo em tela. 
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos presente nos autos foi elaborado pelo mesmo 

profissional supracitado, sendo considerado satisfatório durante a análise técnica. Ressalta-se que o 

referido plano foi protocolado na Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata e não se constatou 

manifestação até a presente data. 

 

Encontra-se no processo o comprovante de registro no Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA 
válido até 31/03/2021 e o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental (CTF/AIDA) de todos profissionais que participaram dos estudos. 

  

As informações complementares necessárias para prosseguimento das análises do processo 
foram requeridas através do ofício n. 110/2020 e 666/2020, devidamente cumpridas dentro do 
prazo estipulado.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
O empreendimento encontra-se instalado em zona urbana na Avenida Brasil, nº 241, Centro, no 
município de Lagoa da Prata/MG. O empreendimento dedica-se as atividades de “fabricação de 
produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido” com capacidade instalada em litros por dia de 
1.275.000 litros de leite/dia e “resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou 
envase de leite fluido” com capacidade instalada de 325.000 litros/dia, ou seja, parâmetro autorizado 
no processo de Licença de Operação anterior. A empresa tem uma área total de 34.665,58 m² e de 
área construída de 32.461,96 m². 
 

Conforme informado em vistoria, o empreendimento possui um quadro atual de em média 1050 
divididos em turno de 24 hs. Obteve a sua primeira licença em 2001 com as condicionantes 
sugeridas pela Câmara de Atividades Industriais da FEAM.  

 

A produção industrial se inicia com o recebimento das matérias primas no empreendimento: A 
empresa trabalha com as seguintes matérias primas: Leite in natura, lecitina de soja, sal micronizado, 
banana passa, coco ralado, massa cacau, gordura vegetal palma, glicose e açúcar. 

 
A Embaré recebe o leite em caminhões tanque, que por ordem predeterminada são descarregados e 
bombeados para a parte superior da fábrica. O transporte do leite é terceirizado e há uma norma 
interna que todos os caminhões devem estar limpos para entrar na fábrica. Não é permitido a entrada 
de caminhões sujos de poeiras, barros, etc. Em toda a fábrica a higiene pessoal e dos ambientes é 
rigorosamente controlada, por trabalhar com a produção de alimentos. 
 
Antes do beneficiamento e durante a produção os produtos, matérias primas e insumos passam por 
conferencia do padrão de qualidade, sendo que a fábrica abriga 9 laboratórios para realizar os testes 
necessários. O beneficiamento do leite é feito conforme o produto que será produzido.  
A Embaré tem uma gama de produtos: Leite UHT, Creme de Leite, Leite Condensado, Doce de Leite, 
Balas e Caramelos, manteiga, requeijão, queijo, e leite em pó. Todos estes produtos são fabricados 
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na unidade distribuídos em 3 prédios. Para cada produto listamos o fluxograma do processo 
produtivo. 

 

                             
 
 
 
   

 
 
 
 
 

Figura 01: Processo 
de Secagem Leite em 

Figura 02: Processo de 
Pasteurização do creme 
de leite 

 

Figura 03: Processo de 
preparação e envase de 
manteiga 
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Figura 04: Processo de 
preparação e envase de 
creme de leite UHT 

 

Figura 05: Processo de 
preparação de massa de 
caramelo de leite 
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Figura 06: Processo de preparação e envase de bebida láctea UHT 
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Figura 07: Processo de 
preparação e envase de 
leite condensado 

 

Figura 08: Processo de 
preparação e cozimento 
bala mastigável 
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Figura 09: Processo de preparação e envase de requeijão 
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Figura 10: Processo de preparação e envase de doce de leite 

 
 

As matérias-primas e os insumos utilizados no processo produtivo da empresa ficam armazenados 
em galpão(estoque). Foram relacionados no processo, juntamente com a especificação dos 
fornecedores e consumo mensal. 

Durante a vigência de licença anterior, PA nº 00021/1987/014/2010, ocorreram ampliações e 
modificações no empreendimento. Em 2010 foi instalado máquinas envasadoras de Leite UHT, em 
2013 instalação de uma nova envasadora de leite condensado e um evaporador tubular.  

No ano de 2017 foi adaptado a linha de envase de leite condensado para produzir também o queijo 
frescal. No mesmo ano iniciou-se a produção de requeijão instalando uma máquina de envase e 
câmaras frias. 
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Todas as alterações/modificações citadas levaram o empreendimento a ter uma 
produção/capacidade maior dos parâmetros licenciados, por este motivo foi formalizado o processo 
de ampliação PA nº 00021/1987/016/2020, no qual encontra-se em análise técnica. 

 

 
4. UTILIZAÇÃO E INTERVENÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 
 

O volume requerido de água é utilizado para atender a demanda geral da empresa, abrangendo 
tanto o processo produtivo, quanto o consumo humano. A captação de água ocorre por meio de 
poços tubulares. A tabela abaixo identifica as fontes de água no empreendimento: 
 
 

Fonte: Processo Vazão Tempo 
de 

captação 

Volume máximo 
(m3/mês) 

Poço tubular 09462/2012 * * * 

Poço tubular 05921/2018 7,87 m3/h 22:00 h/d 5194,2 

Poço tubular 05922/2018 18,17 m³/h 22:00 h/d 11992,2 

Poço tubular 28343/2015 51,40 m³/h 15:00 h/d 23130,0 

Poço tubular 50377/2019 99,0 m³/h 18:34 h/d 55143,0 

Poço tubular 33704/2020 34,28 m³/h 15:00 h/d 15426,0 

Poço tubular 33693/2020 40,0 m³/h 15:00 h/d 18000,0 

 

Conforme consta no balanço hídrico apresentado (DOC SEI nº 30903366), a finalidade de 
consumo está distribuída da seguinte forma: 

 
Figura 11: Finalidade do consumo de água. 

 

O empreendimento teve uma de suas outorgas (PA nº 09462/2012) indeferida pela URGA-ASF por 
não atendimento as condicionantes. Entretanto as vazões autorizadas nas outras outorgas de poços 
tubulares do empreendimento, atendem a demanda hídrica no qual supre toda necessidade a 

Parecer UNICO - EMBARÉ INDUSTRIA ALIMENTICIAS S/A (31939666)         SEI 1370.01.0009333/2021-91 / pg. 13



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

106389/2021 
02/07/2021 

Pág. 11 de 38 

 

Rua Bananal, nº 549, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis – MG. CEP: 35.500-036 
Telefax: (37)3229 -2800  

empresa, inclusive sua ampliação. O poço tubular não regularizado deverá ser tamponado por 
definitivo de acordo com os procedimentos do IGAM. 

Ressalta-se que os pontos de captação possuem instalados horímetros e hidrômetros/medidores de 
vazão e os processos de outorgas mencionados estão deferidos e outras com análise técnica 
concluída para o deferimento. 
 
 
 

5. RESERVA LEGAL 
 
O empreendimento está localizado em zoneamento urbano no município de Lagoa da Prata/MG, 
que o dispensa de proceder demarcação de Reserva Legal.  
 

6. AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL (AIA) 
 

O empreendimento realiza intervenção em Área de Preservação Permanente para passagem de 
tubulação de lançamento de efluente tratado proveniente da Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE), bem como para monitoramento da qualidade da água do Córrego Chico da Silveira. A fim 
de regularizar a intervenção em APP, foi formalizado o processo de AIA 02160/2020, em 
06/10/2020. 
 
Insta salientar que o empreendimento está localizado na zona urbana do município de Lagoa da 
Prata/MG e que o lançamento acontece em área de terceiros – área pertencente ao município de 
Lagoa da Prata – também localizada em zona urbana.  
 
Foi apresentada anuência da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata para fazer a intervenção na 
área de preservação permanente localizada em imóvel urbano, matrícula 40.223, da Comarca de 
Lagoa da Prata, com área total de 7.828,99 m² ou 0,78,29 ha. A referida anuência autoriza o 
empreendimento Embaré Indústria Alimentícia S/A. a realizar: a passagem da tubulação que liga a 
estação de tratamento da Embaré ao curso d’água Chico da Silveira; manutenções na tubulação, 
quando necessárias; acesso ao curso d’água para coletas de amostras; desenvolvimento de 
programas de recuperação e manutenção da área de preservação; atividades necessárias para a 
manutenção da área verde como cercamento, instalação de placas de sinalização, plantio de 
mudas, tratos culturais, combate a pragas, e tudo que for necessário para a regularização da 
intervenção na APP junto à Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Alto São 
Francisco SUPRAM ASF, e medidas compensatórias relacionadas a esta intervenção; a 
compensação pela intervenção realizada, segundo as determinações da Resolução CONAMA 
369/2006. 
 
A área intervinda se encontra no bioma Cerrado, conforme Mapa do IBGE (2019) e Lei 
11.428/2006, e na Bacia do Rio São Francisco. De acordo com os dados do IDE/MG, a área não 
está localizada em Unidades de Conservação ou em sua zona de amortecimento. Em consulta 
aos dados do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE, constata-se que a intervenção ocorreu 
em área prioritária para conservação classificada como baixa e, conforme IDE, em área prioritária 
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para conservação da biodiversidade classificada como extrema. Em relação ao grau de 
vulnerabilidade natural, este é classificado como baixo. Por se tratar de uma APP localizada em 
zona urbana, a área se encontra bastante antropizada. 
 
A regularização da intervenção em APP se refere à área ocupada pela passagem da tubulação de 
lançamento de efluente tratado, bem como à área de acesso aos pontos em que é feito o 
monitoramento da qualidade da água - à montante e à jusante do ponto de lançamento –, 
perfazendo uma área de 150 m² ou 0,0015 ha, coordenadas UTM X= 442.937 e Y= 7.787.813. 
 
Considerando se tratar de lançamento de efluente tratado em curso d’água, não há alternativa 
técnica locacional que possibilite a instalação da tubulação fora da APP. Ressalta-se, ainda, que a 
área de preservação permanente se encontra antropizada, com grande parte da área desprovida 
de vegetação nativa (predominância de gramíneas/pastagem), não tendo sido necessária a 
supressão de vegetação nativa para instalação da tubulação. Foram identificados os seguintes 
indivíduos na área: mamona, leucena, mulungu, jambo, ameixa, canela fedorenta, goiaba, piúma, 
esporão de galo, nega mina, embaúba, buriti e feijão bravo (baru). 
 
As atividades desenvolvidas na APP são classificadas como de baixo impacto, conforme art. 3º, 
inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei 20.922/2013: 
  

 a) a abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, suas 
pontes e pontilhões; 
b) a implantação de instalações necessárias à captação e condução de 
água e efluentes tratados, desde que comprovada a regularização do 
uso dos recursos hídricos ou da intervenção nos recursos hídricos. 

 
Sendo, portanto, passível de regularização, de acordo com o art. 12 da referida lei: 
 

Art. 12. A intervenção em APP poderá ser autorizada pelo órgão 
ambiental competente em casos de utilidade pública, interesse social 
ou atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, desde que 
devidamente caracterizados e motivados em procedimento 
administrativo próprio. 

 
Diante do exposto, somos favoráveis à regularização da intervenção em Área de Preservação 
Permanente para passagem da tubulação de lançamento de efluente tratado, no Córrego Chico 
da Silveira, com incidência de compensação ambiental, em atendimento à Resolução CONAMA 
369/2006. A proposta de compensação está descrita no item 7 deste parecer. 
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Figura 012. Área de intervenção em APP para passagem de tubulação e acesso ao curso d’água. 

 
 

 

7. COMPENSAÇÕES 
 
7.1. Pela intervenção em APP (Resolução CONAMA 369/2006) 
 

A área proposta para compensação se localiza na mesma matrícula onde ocorre a intervenção 
em APP (mat. 40.223) e possui área total de 200 m², coordenadas UTM X= 442.926 e 
Y=7.787.845. 
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A fim de promover a recomposição da área, foi apresentado um Projeto Técnico de 
Reconstituição da flora (PTRF), elaborado pela bióloga Marianna Bento Ferreira de Toledo, 
CRBio 049657/04-D, cuja ART encontra-se acostada aos autos.  
 
De acordo com o referido projeto, a APP alvo de execução do PTRF, por se localizar em zona 
urbana do município, é susceptível a queimadas e entrada de animais domésticos (pastoreio). 
Ademais, o Córrego Chico da Silveira por muito tempo foi considerado um canal de escoamento 
de esgoto do município, o que implica na necessidade de adoção de medidas de limpeza no 
curso d’água, pelo SAAE, com a utilização de escavadeiras e pás carregadeiras, impedindo a 
regeneração da vegetação arbustiva/arbórea e favorecendo o desenvolvimento de espécies 
pioneiras, de fácil adaptação, crescimento rápido e resistentes a luz solar (leucenas, mamonas e 
braquiárias). 
 
As técnicas utilizadas para a recomposição da área são: retirada da vegetação exótica 
(leucenas, mamonas e gramíneas), isolamento da área por meio de cercamento (arame farpado 
e 4 fios), a fim de impedir a entrada de animais e máquinas e favorecer o desenvolvimento das 
mudas; construção de aceiros; e plantio de mudas de espécies nativas. 
 
Será utilizado o plantio em quinquôncio, com espaçamento de 2x2m, com o total de mudas de 
50 mudas, sendo considerado um replantio de 10%, totalizando 55 mudas. Foi sugerido o plantio 
de indivíduos de cagaita (Eugenia dysenterica), caraíba (Tabebuia sp.), cedro (Cedrela fissilis), 
jatobá (Hymenaea courbaril), vinhático (Plathymenia reticulata), angico (Anadenanthera sp.), pau 
d’óleo (Copaifera langsdorffii), quaresmeira (Tibouchina granulosa), ingá (Inga laurina), magaba 
(Hancornia speciosa), aroeira (Lithraea molleoides), peroba (Aspidosperma tomentosum), sangra 
d´água (Croton urucurana), tamboril (Enterolobium contortisiliquum) e ipê (Tabebuia sp.). 
Ressalta-se que não serão utilizadas máquinas para realização do plantio. 
 
As etapas previstas para execução do PTRF são: combate à formiga, preparo do solo, 
coroamento, replantio, implantação de aceiros e de placas de sinalização indicando a proibição 
da entrada de qualquer equipamento na área e que aquele local é uma área de atenção especial 
devido ao projeto de recuperação florestal, e monitoramento. 
 
Será condicionando, no Anexo I deste parecer, a execução do PTRF conforme cronograma de 
execução apresentado. 
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Figura 13. Área proposta para compensação pela intervenção em APP (em verde). 

 
 

8. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 
 

Efluentes atmosféricos: O empreendimento possui 2 (duas) caldeira, uma a cavaco de uso 
contínuo e outra a óleo PBF de uso descontínuo. Foram apresentados o certificado do IEF de 
consumidor de produtos e subprodutos da flora lenhas, cavacos e resíduos. 
 
Medidas mitigadoras: Segundo apresentado todas as duas caldeiras presentes na indústria 
possuem sistema de controle de emissões atmosféricas constituído por sistema multiciclones.  
Foram apresentados em atendimento a condicionante nº 10 relatórios de monitoramento de 
emissões de material particulado oriundos das chaminés das caldeiras. Nas medições de 
material particulado na caldeira a cavaco, foi obtido o valor médio de 111,00 mg/Nm3 para 
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material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio (NOx), encontrando-se dentro do limite permitido 
na Deliberação Normativa COPAM n° 11/86. Nas medições de material particulado da caldeira a 
óleo - BPF, foi obtido o valor médio de 31 mg/Nm3 para material particulado (MP) e 324,9 
mg/Nm3 para dióxido de enxofre (SO2), no qual ambos encontram-se dentro do limite no qual 
atende à legislação vigente.  
 
O empreendimento apresentou anualmente apresenta a SUPRAM-ASF relatório de inspeção nas 
caldeiras, no qual os resultados dos testes estiveram aprovados pelos responsáveis técnico da 
inspeção. 
 
Ressalta-se que será objeto de condicionante desse parecer o automonitoramento anual das 
emissões atmosféricas e continuação da apresentação do relatório relativo as inspeções nas 
caldeiras. 
 
Efluentes líquidos: Os efluentes líquidos gerados no empreendimento correspondem àqueles 
decorrentes do processo industrial e sanitários gerados pelos funcionários alocados. Os efluentes 
líquidos gerados no processo industrial estão relacionados com a produção de produtos de 
laticínios no qual possuem elevados teores de matéria orgânica, gorduras, sólidos suspensos e 
nutrientes presente nos despejos industriais. São gerados ainda esgotos sanitários provenientes 
dos banheiros e vestiários utilizados pelos funcionários. Todos efluentes gerados no 
empreendimento são tratados na ETE antes do lançamento em curso d’água. 
 
Medidas mitigadoras: A empresa possui uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) que 
se encontra em operação com as devidas adequações solicitadas no processo de licenciamento 
anterior. O processo de tratamento foi melhorado e ampliado de forma a melhorar a eficiência do 
tratamento do efluente bruto.  
A ETE é constituída por um sistema de tratamento biológico, modalidade lodos ativados com 
aeração prolongada, constituído por:  
 

 Casa de química; 

 Caixa de areia; 

 Tanque de equalização; 

 Flotador; 

 Tanque de hidrósile; 

 Biodigestor; 

 Decantador centrífugo; 

 Lagoas anaeróbias; 

 Lagoa aerada; 

 Decantador secundário; 

 Lagoas facultativas; 
  

Após o tratamento, o efluente é direcionado e lançado no Córrego Chico Silveira.  
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Segue abaixo o fluxograma do tratamento dos efluentes. 

 
Figura 14: Fluxograma ETEI. 

 
No processo anterior de licenciamento, que está sendo renovado, foi condicionado 
quinzenalmente o automonitoramento do efluente no ponto de lançamento e a montante e 
jusante do ponto de lançamento durante toda a vigência da licença. Na análise houveram em 
alguns relatórios os parâmetros de sólidos dissolvidos a jusante do ponto de lançamento acima 
dos parâmetros determinados na DN nº 01/2008 COPAM/CERH. 
 
Desta forma o empreendimento foi autuado através do Auto de Infração nº 11823/2020. Ressalta-
se que continuará sendo objeto de condicionante o automonitoramento trimestral do efluente no 
ponto de lançamento, jusante e montante. 
 
Estudo de Autodepuração: com objetivo de avaliar a capacidade do corpo d’água denominado 
Córrego Chico Silveira de assimilar/autodepurar o lançamento do efluente líquido gerado e 
tratado pelo empreendimento, foi solicitado apresentação do estudo de autodepuração a fim de 
identificar o nível, o processo e a eficiência de tratamento do efluente líquido industrial. 
De acordo com o estudo apresentado, no qual centralizou na etapa de modelagem da qualidade 
da água do Córrego Chico Silveira, identificou-se que esse recurso hídrico possui capacidade 
para assimilar e autodepurar o lançamento do efluente líquido tratado. Foi verificado que o perfil 
da concentração de oxigênio dissolvido no curso d'água apresenta capacidade satisfatória para 
reestruturar sua concentração posteriormente ao lançamento do efluente tratado. Mesmo após 
diminuição da concentração de oxigênio dissolvido depois do ponto da mistura, constatou-se que 
os valores de oxigênio na seção fluvial estão em conformidade com o valor mínimo permitido.  
Para tanto, é condicionado neste parecer o automonitoramento a montante e jusante do ponto de 
lançamento. 
 
 
Resíduos sólidos: os resíduos sólidos gerados pela empresa são de origem doméstica, 
industrial e laboratorial. Os de origem doméstica são provenientes da varrição das instalações 
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operacionais, administrativas, resíduos orgânicos e papel de higienização humana. Os de origem 
industrial são: papel, papelão, plásticos, vidro, resíduo longa vida com laminação pré-consumo, 
madeira, borracha, resíduo de óleo, lâmpadas, sucata metálica, embalagem de tinta e solvente, 
estopas contaminadas, cinzas da caldeira, resíduo particulado da caldeira, toner, ferro 
contaminado, eletroeletrônico, pilhas e baterias, EPIs usados, resíduos de chumbo e mercúrio, 
bobina cartonada e resíduos da ETE. 
 
No empreendimento conta um ambulatório para atendimento básico aos funcionários, trata-se de 
um ponto de apoio aos funcionários e triagem. De acordo com o Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Saúde – PGRSS o ambulatório gera dois tipos de resíduos. São o resíduo 
infectante ou biológico de classificação Grupo A1 referente a curativos e materiais resultantes do 
processo de assistência à saúde e os resíduos comum (lixo domésticos) provenientes da limpeza 
do laboratório. 

 
Medidas mitigadoras: possui um sistema de armazenamento temporário de resíduos sólidos 
classe I e II e resíduos orgânicos com a devida separação e segregação destes, em áreas 
distintas, de acordo com sua classificação, conforme estabelecido nas normas da ABNT NBR 
10.004, e obedecendo aos requisitos das NBR’s 11.174 e 12.235. Foi apresentado o Programa 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, onde consta a quantidade média mensal 
gerada de resíduos e as empresas que fazem a destinação final dos resíduos. Estas empresas 
estão devidamente regularizadas ambientalmente. Vale ressaltar que a empresa apresentou a 
Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR em atendimento a DN nº 217/2017. 
 
Os resíduos classificados no Grupo A1 gerados na sala de curativos são colocados em lixeiras 
brancas com identificação de resíduo infectante ou biológico; ao atingir 2/3 do volume ou ao final 
do expediente, é retirado e colocado no balde branco de 20L. Este balde é armazenado em local 
específico dentro do próprio ambulatório em uma área delimitada de acesso. A coleta e 
transporte é realizado por uma empresa terceirizada, devidamente regularizada e com 
profissionais habilitados para realização da atividade. Os resíduos recebem o tratamento final de 
incineração.  
 
 
Ruídos: Ocorre a geração de ruídos nos setores do empreendimento relacionados às atividades 
inerentes ao processo. 
   
Medidas mitigadoras: Para mitigar os impactos causados o empreendedor mantém a maioria 
dos equipamentos dos setores de produção em galpões enclausuramentos. A empresa 
apresentou laudo de medição de pressão sonora em seis pontos de amostragem nos limites da 
fábrica realizada no decorrer da vigência da licença anterior. Observou-se que as medições 
realizadas não ultrapassaram os limites definidos em legislação, tanto no período diurno quanto 
no noturno. Está sendo condicionado a monitoramento de ruídos neste parecer.  
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9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL 
 
8.1. Cumprimento das Condicionantes do último processo de REV-LO 
 

1. Análise quantitativa e resumida do cumprimento das condicionantes do Certificado de 

Licença REV-LO Nº 014/2010. 
  

Condicionantes cumpridas 
totalmente e tempestivamente  

Condicionantes 
cumpridas 

parcialmente  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10 

Na condicionante nº 10 foi verificado parâmetros acima dos padrões exigidos. 
 

  

 
8.2. Análise do cumprimento das condicionantes do Certificado da Licença de Operação 
referente ao PA N: 00021/1987/014/2010. 

 

A tabela abaixo foi elaborada com base na análise dos documentos cadastrados no SIAM, SEI, 

no processo e informações complementares apresentadas pela empresa.  

Cond.nº Descrição Situação Observação 

01 
 

Apresentar laudo de medição, dos níveis de 
ruído no entorno do empreendimento, em 
conformidade com os padrões definidos na Lei 
Estadual 10.100 e de acordo com os critérios da 
NBR 10.151. PRAZO: Anualmente 

Cumprida 

Nos protocolos                          
R 057198/2011 de 

18/04/2011 e R 375597/2013 
de 26/04/2013 os ruídos 

(noturno) acima dos 
parâmetros da Lei 

10.100/1990. 

02 

Informar a SUPRAM-ASF qualquer alteração ou 
modificação quanto à instalação de novos 
equipamentos ou alteração no processo 
produtivo não contemplados no presente 
licenciamento, anteriormente à instalação dos 
mesmos. PRAZO: Durante a vigência da 
Licença 

Cumprida 

 

03 

Manter no empreendimento para fins de 
fiscalização, notas de comprovação da 
destinação final dos resíduos sólidos, e 
resíduos sólidos contaminados por resíduos 
perigosos (ABNT NBR 10.004-Classe I). 
PRAZO: Durante a vigência a licença 

Cumprida 

 

04 
Informar a SUPRAM-ASF quanto à instalação 
de novos equipamentos não contemplados no 
presente licenciamento, anteriormente à 
instalação dos mesmos. PRAZO: Durante a 

Cumprida 
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vigência a licença 

05 

Manter o local de armazenamento temporário 
de resíduos sólidos com a devida separação e 
segregação destes, em áreas distintas, de 
acordo com a sua classificação, conforme 
estabelecido nas normas ABNT NBR 10.004 e 
obedecendo aos quesitos das NBR’s 11.174 e 
12235. PRAZO: Durante a vigência da Licença. 

Cumprida 

 

06 
 

Apresentar projeto com cronograma de 
execução descrevendo todas as medidas que 
visam e/ou visarão à racionalização do uso de 
energia elétrica e da água, no 
empreendimento. 

 
Obs: a título de exemplo podemos citar algumas 
medidas visando a racionalização do uso de 
água, tais como: substituição de válvula de 
descarga por vasos sanitários com caixa 
acoplada, recirculação de água no processo 
produtivo da empresa (quando pertinente); no 
que se refere a racionalização da energia, 
podemos citar: substituição da energia 
convencional por energia solar, substituição de 
lâmpadas incandescentes por fluorescentes e 
utilização de maquinários movidos a energia 
elétrica fora dos horários de pico 

PRAZO: 180 dias 

Cumprida 

 

07 
Executar projeto de adequação das bacias de 
contenção do ácido nítrico e soda cáustica.  
PRAZO: 120 dias 

Cumprida 
Não foi apresentado 

protocolos no ano de 2014 e 
2016 

08 

Caso os resultados de monitoramento das 
caldeiras fiquem fora dos padrões definidos 
pela DN 11/86, proceder adequações ao 
sistema de tratamento implantado em 
conformidade com o exigido pela DN 11/86, e 
apresentar à SUPRAM ASF. 

Cumprida Apresentou fora do prazo 

09 
Proceder a inspeção na caldeira e apresentar à 
SUPRAM ASF os resultados encontrados. 
PRAZO: Anualmente. 

Cumprida 
Processos formalizados fora 

do prazo. 

10 
Executar o Programa de Automonitoramento 
conforme definido pela FEAM no Anexo II.. 
PRAZO: Durante a vigência da licença 

Cumprida 
parcialmente 

Efluentes líquidos: 
comentários abaixo.  

Efluentes líquidos (coliformes 
termotolerantes) protocolo 

R464648/2015 com 
parâmetros acima do limite 
estipulado na legislação.  

Resíduos Sólidos: cumprida 
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no prazo estipulado.  

Efluentes Atmosféricos: 
cumprida no prazo 

estipulado. 

 

 
Efluentes líquidos: Com o lançamento dos efluente líquidos no Córrego Chico Silveira os parâmetros 
de sólidos dissolvidos aumentaram nas análises realizadas a jusante do ponto de lançamento em 
relação a montante do ponto. De acordo com DN nº 01/2008 sólidos dissolvidos não consta um 
parâmetro especificado para o lançamento, entretanto para os padrões físico-químicos de qualidade 
do curso d’água receptor a legislação estipula o parâmetro máximo de 500 mg/l. 
 
Nas análises realizadas entre os anos de 2011 – 2018, os monitoramentos a jusante do ponto de 
lançamento estão com os parâmetros de sólidos dissolvidos acima dos parâmetros permitidos.  
Na maioria dos casos as análises do ponto a montante já estavam acima dos parâmetros permitidos 
entretanto tenho em vista o lançamento dos efluentes pela empresa a mesma contribuiu, mesmo que 
não satisfatoriamente, para um aumento do parâmetro a jusante do ponto. 
O empreendimento foi questionado e solicitado esclarecimentos quanto a questão. Foi apresentado 
um relatório técnico, elaborado pelo Químico, Willian Alvaro Silva, ART nº W19430 no qual 
demonstra as manutenções e melhorias realizadas na Estação de Tratamento de Esgoto Industrial.  
Conforme dados apresentados no relatório e os monitoramentos realizados no ano de 2020, a 
concentração de sólidos dissolvidos no Córrego Chico Silveira, atualmente, está atendendo os 
parâmetros da DN 01/2008, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 
 
Somente no mês de março que os parâmetros a jusante ficaram acima, mas consideramos que a 
montante o valor já estava acima e que neste mês a empresa não contribuiu para o aumento. 
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Ressaltamos que todos os protocolos que comprovam o cumprimento das condicionantes 

encontram-se no processo de Licença de Operação Corretiva PA nº 00021/1987/014/2010. 

 
Face ao exposto, a equipe interdisciplinar sugere o deferimento do pedido de Revalidação do 

Certificado de REV Nº 14/2010, uma vez que o desempenho ambiental do empreendimento, durante 

todo o período de validade da última Licença, foi considerado satisfatório pela análise acima do 

cumprimento das condicionantes.  

Ademais, o empreendimento foi autuado por não cumprir integralmente e tempestivamente todas as 
condicionantes da Licença anterior (Auto de Infração Nº 11823 e 11825/2020). 

 

 

10. CONTROLE PROCESSUAL  
 
 

Trata-se de processo de licenciamento ambiental na modalidade LAC1 da Deliberação Normativa nº 
217/2017 do COPAM, com pedido revalidação de licença de operação (RevLO) para as seguintes 
atividades: 

- Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluído, código D-01-
06-1, com capacidade instalada de 1.650.000 litros de leite/dia, classe 4, com 
potencial poluidor médio e porte grande; 

- Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite 
fluido, com capacidade instalada de 650.000 litros/dia, código D-01-07-4, classe 1, 
com potencial poluidor pequeno e porte grande; 

A formalização do requerimento do processo de licenciamento ambiental ocorreu em 23/10/2018 pelo 
recibo de entrega de documentos nº 0341733/2019, conforme f. 23, nos termos do art. 3º da 
Resolução SEMAD nº 412/2005, art. 17, §1º, do Decreto 47.383/2018 e art. 10, II, da Resolução nº 
237/1997 do CONAMA. 

Verifica-se que o objeto do presente licenciamento se localiza na Avenida Brasil, nº 241, Centro, 
Lagoa da Prata/MG. 

Cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 19 do Decreto Estadual 47.383/2018, a certidão 
negativa de débitos ambientais não integra os documentos obrigatórios de instrução do processo de 
licenciamento. 

Consta dos autos o requerimento de licença à f. 256, coordenadas geográficas à f. 255 e declaração 
de veracidade das informações contida em formato digital foi entregue à f. 31, consoante disposto no 
art. 17, caput, do Decreto Estadual 47.383/2018. 
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Observa-se que compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), por meio de 
deliberação da Câmara de Atividades Industriais (CID) a atribuição de decidir o mérito do presente 
licenciamento, conforme atribuição conferida pelo art. 14, III, "b", da Lei Estadual nº 21.972/2016 e 
art. 3º, III, "b", e art. 4º, V, "d", ambos do Decreto Estadual nº 46.953/2016, que dispõe sobre a 
organização do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM: 

  

Art. 3 - O COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e 
estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de 
caráter operacional para a preservação e conservação do meio ambiente e dos 
recursos ambientais, competindo-lhe: 

(...) 

III - decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de licenciamento 
ambiental de atividades ou empreendimentos: 

a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

b) de grande porte e médio potencial poluidor; 

c) de grande porte e grande potencial poluidor; 

(...) 

Art. 4º – O Copam tem a seguinte estrutura: 

(...) 

V – Câmaras Técnicas Especializadas: 

(...) 

d) Câmara de Atividades Industriais – CID (Decreto Estadual nº 46.953/2016) 

  

Art. 51 – As Superintendências Regionais de Meio Ambiente – Suprams têm como 
competência gerenciar e executar as atividades de regularização, fiscalização e 
controle ambiental na sua respectiva área de abrangência territorial, além de 
controlar as atividades administrativo-financeiras descentralizadas, a partir das 
diretrizes emanadas pelas subsecretarias da Semad, com atribuições de: 

(...) 

§ 1º – Compete ao Superintendente Regional de Meio Ambiente, no âmbito de 
abrangência da respectiva Supram: 

I – sobre processo de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos, 
ressalvadas as competências do Copam (Decreto Estadual 47.787/2019) 
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Foi apresentado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) às f. 32/35, referente às taxas de 
expediente do presente processo de licenciamento ambiental, conforme previsto na Lei 22.796/2017 
(Lei de Taxas) que atualizou a Lei Estadual nº 6.763/1975. 

Por se tratar de pedido de revalidação de licença de operação não é necessária nova entrega de 
declaração de conformidade do local com as leis e regulamentos administrativos do município de 
Lagoa da Prata, tendo em vista que já foi solicitada na licenças anteriores, conforme consultado no 
banco de dados SIAM, em observância do disposto no art. 10, §1º, da Resolução 237/1997 do 
CONAMA, e nos termos do Parecer 15.915/2017 da Advocacia Geral do Estado (AGE), e do disposto 
no art. 18, caput, e §1º, ambos do Decreto Estadual 47.383/2018. 

Consta dos autos o Relatório de Avaliação e Desempenho Ambiental (RADA) às f. 48/254, com 
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) à f. 70, consoante o previsto no art. 17, 
caput, §1º, V, da Deliberação Normativa nº 217/2017 do COPAM. 

Cumpre ressaltar que conforme consulta ao SIAM, verifica-se que a licença anterior foi concedida 
pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM através de decisão da URC ASF – Unidade 
Regional Colegiada Alto São Francisco, em 21/10/2010, com validade de 09 anos, isto é, até 
21/10/2019, pelo processo administrativo nº 00021/1987/014/2010 e conforme o documento SIAM 
368750/2018, com base no benefício da norma aplicável ao tempo dos fatos (tempus regit actum) 
pela certificação do ISO 14.001, em respeito a Deliberação Normativa 121/2008 do COPAM. 

Assim sendo, considerando que a documentação referente ao processo de revalidação de licença de 
operação (REVLO) foi formalizada em 23/10/2018, o empreendimento faz jus ao benefício da 
prorrogação automática, pois o requerimento de renovação foi apresentado dentro do prazo de 120 
dias antes do vencimento da licença, conforme art. 14, §4º, da Lei Complementar nº 140/2011, art. 
18, §4º, da Resolução nº 237/1997 do CONAMA e art. 37 do Decreto Estadual 47.383/2018. 

Foi realizada a entrega do Estatuto Social da empresa às f. 259 e f. 321/324, bem como a ata de 
reunião (assembleia), que delimita os legitimados para representar a empresa (f. 260), conforme art. 
7º, §1º, do Estatuto, e nos termos do art. 1.089, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) e do art. 138, da 
Lei 6.404/1976 - Lei das Sociedades Anônimas (S/A). 

Foi entregue certidão do Cartório de Registro de Imóveis da matrícula referente ao objeto do 
processo, qual seja, a matrícula 12.126, às f. 182/183, de propriedade da empresa requerente e em 
observância ao Decreto Estadual nº 47.441/2018, art. 1º, caput, da Resolução nº 891/2009 da 
SEMAD e artigos 1.227 e 1.228 ambos da Lei 10.406/2002 (Código Civil). 

Por sua vez, quanto ao uso de recursos hídricos, foi verificado pela equipe técnica da SUPRAM ASF 
o devido atendimento da demanda hídrica a ser utilizada pelo empreendimento, nos termos do 
Manual de Outorga do IGAM, da Portaria 48/2019 do IGAM, da Lei Estadual 13.199/1999 e da Lei 
9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos) e Decreto Estadual 47.705/2019. 

Destaca-se que na análise deste processo de licenciamento ambiental foram consideradas as 
predisposições do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), nos termos do art. 9º, II, da Lei 
6.938/1981 e do Decreto 4.297/2002, considerando os dados da Infraestrutura de Dados Espaciais 
(IDE-Sisema), Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.466/2017. 
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Outrossim, foi entregue à f. 26 o instrumento de mandato (procuração) na qual a empresa Embaré 
Indústrias Alimentícias S.A. por meio de seu Diretor Presidente Romero Alves Marinho (f. 260) que 
concede poderes para o engenheiro ambiental Fabrício de Castro representar a empresa, em 
observância ao art. 24 do Estatuto Social da empresa, nos termos do art. 653 da Lei 10.406/2002 
(Código Civil) e da Lei Federal nº 6.404/1976 - Lei das Sociedades Anônimas (S/A). 

Foi realizada a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais (f. 259/260 e f. 266), quanto ao pedido 
do presente processo, conforme a Orientação SISEMA nº 07/2017, aplicável ao tempo dos fatos. 

Além disso, verifica-se a publicação no periódico “O Papel” (f. 24/25), tanto da concessão da licença 
de operação anterior quanto do pedido de revalidação de licença de operação, que se trata de jornal 
local que circula publicamente em Lagoa da Prata, ex vi do art. 10, §1º, da Lei 6.938/1981 (Política 
Nacional de Meio Ambiente.) 

Ressalta-se também que as atividades de operação do empreendimento deverão observar os limites 
de emissão de ruídos, nos termos da Lei Estadual nº 10.100/1990. 

Quanto as emissões atmosféricas, estas devem atender ao disposto na Deliberação Normativa nº 
187/2013 do COPAM. Ademais, é importante lembrar que o lançamento dos efluentes líquidos 
devem estar em consonância com os padrões da Deliberação Normativa Conjunta nº 01/2008 
COPAM/CERH. 

Por sua vez, as medições ambientais de laudos técnicos/calibrações estabelecidos nas 
condicionantes, devem atender ao disposto na recente Deliberação Normativa COPAM Nº 216/2017. 

Foi entregue pelo processo SEI nº 1370.01.0015605/2021-12 o certificado de regularidade do 
empreendimento junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF) que deverá ser mantido atualizado, 
conforme o disposto no art. 10, I, art. 15, I, “c”, e art. 16, III, todos da Instrução Normativa nº 06/2013 
do IBAMA e do art. 17 da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente). 

Além disso, foram entregues os certificados de regularidade no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA) da consultoria PCA Projetos e 
Consultoria Ambiental Ltda (f. 341) e dos responsáveis pelos estudos ambientais referentes ao 
presente processo de licenciamento ambiental, quais sejam, da bióloga Marianna Bento Ferreira de 
Toledo (f. 340), do engenheiro agrônomo Mauro Lino de Araújo Filho (f. 342) Químico Willian Álvaro 
Silva e do engenheiro ambiental Fabrício de Castro (conforme processo SEI nº 
1370.01.0015605/2021-12),  nos termos do art. 17, da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional de 
Meio Ambiente), da Instrução Normativa 10/2013 do IBAMA e da Resolução nº 01/1988 do 
CONAMA: 

Art.1º - O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E 
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL tem como objetivo proceder ao 
registro, com caráter obrigatório, de pessoas físicas ou jurídicas que se 
dediquem à prestação de serviços e consultoria sobre problemas ecológicos 
ou ambientais, bem como à elaboração do projeto, fabricação, 
comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e 
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instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras. 

 Art. 2º - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e os órgãos ambientais, no 
prazo de 90 dias, a partir da publicação desta Resolução, somente 
aceitarão, para fins de análise, projetos técnicos de controle da poluição ou 
estudos de impacto ambiental, cujos elaboradores sejam profissionais, 
empresas ou sociedades civis regularmente registradas no Cadastro que 
trata o Art. 19. (Resolução nº 01/1988 do CONAMA)  

No mesmo sentido é o entendimento doutrinário que predispõe que: 

Ademais, visando otimizar a fiscalização, os órgãos ambientais somente 
podem aceitar, para fins de análise, projetos técnicos de controle da 
poluição ou estudos de impacto ambiental cujos elaboradores sejam 
profissionais, empresas ou sociedades civis regularmente registradas no 
Cadastro. (MILARÉ. Edis. Direito do Ambiente. 10. ed. Revista, ampliada e 
atualizada. 2015, p. 870) 

Considerando o que dispõe os artigos 13, I, "f" e 20, I, ambos da Lei 12.305/2010, foi apresentado o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) às f. 361/364 com respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) à f. 365, sendo que o mesmo foi aprovado pela equipe técnica da 
SUPRAM ASF, sendo ainda demonstrada entrega de protocolo oportunizando a participação do 
município de Lagoa da Prata/MG às f. 343/344, requisito da oitiva da autoridade municipal 
competente, conforme o artigo 24, caput e §2º, também da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O referido estudo foi verificado pela equipe técnica quanto ao atendimento aos requisitos do art. 21 
da Lei 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

Por sua vez, com relação a geração pelo empreendimento de resíduos sólidos de saúde, foi feita a 
entrega às f. 349/359 do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) com 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) à f. 360, nos termos do art. 1º, XI, art. 4º, 
§3º e art. 5º, todos da Resolução nº 358/2005 do CONAMA. 

Ademais, foi apresentado o devido registro atualizado da empresa no Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) como empresa consumidora de produtos da flora pelo processo SEI nº 1370.01.0015605/2021-
12, ex vi do art. 89 da Lei Estadual 20.922/2013 e da Portaria IEF Nº 125/2020, que seguem: 

Art. 89 – Ficam obrigadas a registro e renovação anual do cadastro no órgão 
ambiental competente: 

I – a pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme, industrialize, 
comercialize ou consuma, no território do Estado, sob qualquer forma, 
produto ou subproduto da flora nativa ou plantada; 

II – a pessoa física ou jurídica que transporte carvão vegetal no território do 
Estado, ainda que o produto seja originário de outra unidade da Federação. 
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§ 1º – O órgão ambiental competente disponibilizará e manterá sistema 
informatizado de acesso ao registro e ao cadastro de que trata este artigo, 
por meio da internet. 

§ 2º – O registro e a renovação anual do cadastro de que trata este artigo 
estão sujeitos à cobrança nos termos definidos em regulamento. (Lei 
Estadual 20.922/2013) 

Art. 3º Está sujeita às obrigações de registro e de renovação anual do 
cadastro no Instituto Estadual de Florestas -IEF, conforme as Leis nº 20.922, 
de 16 de outubro de 2013, e nº 10.173, de 31 de maio de 1990, a pessoa 
física ou jurídica: 

I - que explore, utilize, transforme, industrialize, comercialize ou consuma, no 
território do Estado, sob qualquer forma, produto ou subproduto da flora 
nativa ou plantada; 

II - que transporte carvão vegetal no território do Estado, ainda que o 
produto seja originário de outra unidade da Federação; 

III - prestadora de serviços em que se utilizem tratores de esteira ou 
similares para supressão de vegetação nativa; (Portaria IEF nº 125/2020) 

O empreendimento deverá apresentar como condicionante as DMR no Sistema Estadual de 
Manifesto de Transporte de Resíduos - Sistema MTR, conforme, art. 4º, caput e §1º, I, II, e III, e art. 
7º, ambos da Deliberação Normativa nº 232/2019 do COPAM. 

Ademais, foi realizada a análise de cumprimento das condicionantes e procedida a autuação 
constatado o descumprimento, por ação da Diretoria Regional de Regularização Ambiental (DRRA) 
da Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco, nos termos do Decreto 
Estadual 47.383/2018. 

Considerando se tratar de pedido de revalidação de licença de operação, deve ser verificado o 
desempenho ambiental do empreendimento durante o período de validade das licenças de operação, 
consoante o § 3º do art. 18 da Resolução CONAMA 237/97: 

Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou 
empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão 
motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do 
desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de 
vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III. 
(Resolução nº 237/1997 do CONAMA) 

Vale enfatizar que a atuação da Superintendência Regional de Meio Ambiente, integrante da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deve se pautar pelo 
princípio basilar de Direito Ambiental do Desenvolvimento Sustentável, devendo ser diretriz na 
avaliação do desempenho ambiental do empreendimento durante a vigência da licença, 
considerando o art. 12, §3º, e art. 18, §3º ambos da Resolução nº 237/1997 do CONAMA e art. 17, 
§1º, V, da Deliberação Normativa nº 217/2017 do COPAM e alinhado ao posicionamento doutrinário: 
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Considerando o “prima principum” do Direito Ambiental, o desenvolvimento 
sustentável tem como harmonização das seguintes vertentes: 

•      Crescimento econômico 

•      Preservação ambiental 

•      Equidade social 

Importante frisar que o desenvolvimento somente pode ser considerado 
sustentável quando as três vertentes acima relacionadas sejam efetivamente 
respeitadas de forma simultânea. (Thomé. Romeu. Manual de Direito 
Ambiental. 4. Ed. Revista, atualizada e ampliada. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2014, p 58) 

Considerando a necessidade verificada durante a análise técnica de regularizar uma intervenção 
ambiental em área de preservação permanente (APP), objeto de regularização pelo processo 
acessório de APEF/AIA de nº 002160/2020 vinculado ao processo principal de nº 
00021/1987/015/2019, sendo aquele instruído com os documentos da Resolução Conjunta nº 
1.905/2013 SEMAD/IEF e complementada por estudos no processo principal, na qual está sendo 
assegurado o cumprimento da medida de compensação prevista no art. 5º, §2º, da Resolução 
369/2006 do CONAMA, por se tratar de hipótese do art. 12 da Lei Estadual 20.922/2013 que permite 
a intervenção em APP em casos de baixo impacto para passagem de tubulação que liga a estação 
de tratamento ao curso de água, por força do art. 3º, III, “b” do mesmo diploma legal, que disciplina a 
Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade. 

A área referente a intervenção se refere à matrícula 40.223 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Lagoa da Prata, de propriedade do município e que detém anuência/manifestação favorável do poder 
municipal para a passagem da tubulação, conforme documento assinado pelo Prefeito Municipal nos 
autos do processo acessório APEF/AIA nº 002160/2020. Vale salientar que a anuência concede 
ainda o acesso a área para aplicação da compensação alinhado ao previsto no art. 75, §1º, do 
Decreto Estadual 47.749/2019.  

Portanto, foi apresentada proposta de intervenção e uma vez aprovado o presente processo, esse 
fato ensejará na assinatura de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA 
assinado, referente à Resolução CONAMA nº 369/2006 no qual o empreendedor se compromete a 
executar as medidas estabelecidas na proposta de compensação aprovada pela, nos termos da 
Instrução de Serviço nº 04/2016 da SEMAD e consoante ainda o art. 42 do Decreto Estadual 
47.749/2019. 

Ademais, será condicionado o cumprimento integral das ações estabelecidas no Termo de 
Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA referente à Resolução CONAMA nº 369/2006 ou 
o atendimento ao cronograma enquanto o TCCA estiver vigente. 

Considerando consulta realizada junto ao Sistema de Controle de Autos de Infração (CAP), e em 
verificação junto ao Núcleo de Autos de Infração (NAI) do Alto São Francisco (ASF) não se constatou 
a existência de autos de infração com decisão definitiva em desfavor do empreendimento. 
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Assim sendo, observa-se que frente a inexistência de decisão definitiva em desfavor do 
empreendimento não será aplicado o fator redutor disposto no art. 37, §1º e §2º, do Decreto Estadual 
nº 47.383/2018, devendo o prazo da licença ser de 10 anos. 

Art. 37 - § 2º - Na renovação das licenças que autorizem a instalação ou 
operação do empreendimento ou da atividade, a licença subsequente terá 
seu prazo de validade reduzido em dois anos a cada infração administrativa 
de natureza grave ou gravíssima cometida pelo empreendimento ou 
atividade no curso do prazo da licença anterior, desde que a respectiva 
penalidade tenha se tornado definitiva. 

§ 3º - No caso do § 2º, o prazo de validade da licença subsequente fica 
limitado a, no mínimo, dois anos, no caso de licença que autorize a 
instalação, e seis anos, para as licenças que autorizem a operação. (Decreto 
Estadual nº 47.383/2018) 

Diante do exposto, considerando a análise da equipe interdisciplinar da SUPRAM ASF e o 
desempenho ambiental que foi avaliado como suficiente, e fulcro no princípio do due process of Law, 
ou seja, princípio do devido processo legal, manifestar-se pelo deferimento do pedido de revalidação 
de licença de operação, nos termos do Decreto Estadual 47.787/2019, Lei Estadual 21.972/2016, da 
Lei 6.938/1981, da Lei Estadual 7.772/1980, do Decreto 47.383/2018 e da Resolução 237/1997 do 
CONAMA. 

 

11. CONCLUSÃO 
 
A equipe interdisciplinar da Supram Alto São Francisco sugere o deferimento da Renovação da 
Licença de Operação, para a Embaré Indústrias Alimentícias S/A, para as atividades “Fabricação de 
produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido” e “Resfriamento e distribuição de leite em 
instalações industriais e/ou envase de leite fluido” no município de Lagoa da Prata/MG, pelo prazo de 
10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 
 
As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas neste 
parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Câmara Técnica 
Especializada de Atividades Industriais - CID. 
Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer condicionantes 
previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação e ampliação sem a 
devida e prévia comunicação a Supram Alto São Francisco, tornam o empreendimento em questão 
passível de autuação. 
Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco, 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. 
 
 
 
 
 

 

12. QUADRO-RESUMO DAS INTERVENÇÕES AMBIENTAIS AVALIADAS NO PRESENTE 

PARECER 

Município Lagoa da Prata 
Imóvel Mat. 40.223 – zona urbana 
Responsável pela intervenção Embaré Indústrias Alimentícias S/A. 
CPF/CNPJ 21.992.946/0001-51 
Modalidade principal Intervenção em APP 
Protocolo AIA 2160/2020 
Bioma Cerrado 
Área Total Autorizada (ha) 0,01,50 ha 
Longitude, Latitude e Fuso Long X= 442.937; Lat Y= 7.787.813 UTM 23K 
Data de entrada (formalização) 06/10/2020 
Decisão Deferida 

 

Modalidade de Intervenção Intervenção em APP sem supressão de vegetação nativa 
Área ou Quantidade Autorizada 0,01,50 ha 
Bioma Cerrado 
Fitofisionomia Mata ciliar antropizada (pastagem) 
Rendimento Lenhoso (m3) ------------ 
Coordenadas Geográficas Long X= 442.937; Lat Y= 7.787.813 UTM 23K 
Validade/Prazo para Execução ------------ 

 

13. ANEXOS 
 
Anexo I. Condicionantes para Revalidação da Licença de Operação (REVLO) da EMBARÉ 
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A. 
Anexo II. Programa de Automonitoramento da Revalidação da Licença de Operação (REVLO) da 
EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A. 
Anexo III. Relatório Fotográfico da EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A. 
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ANEXO I 
Condicionantes para Renovação da Licença de Operação (REVLO)  

 
Empreendimento: EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A 
CNPJ: 21.993.946/0001-51 
Município: LAGOA DA PRATA 
Atividades: Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido e Resfriamento e 
distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite fluido. 
Códigos DN 217/17: D-01-06-1, D-01-07-4. 
Processo: 00021/1987/015/2019 
Validade: 10 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

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

Durante a vigência da 
Licença 

02 
Destinar resíduos sólidos, incluindo os resíduos com 
características domiciliares, somente a empresas licenciadas 
ambientalmente.  

Durante a vigência da 
Licença 

03 Realizar a inspeção nas caldeiras e apresentar à SUPRAM ASF 
os resultados encontrados 

Anualmente 

04 

Manter o sistema de armazenamento temporário de resíduos 
sólidos com a devida separação e segregação destes, em áreas 
distintas, de acordo com sua classificação, conforme estabelecido 
nas normas da ABNT NBR 10.004, e obedecendo aos requisitos 
das NBR’s 11.174 e 12.235. 
 
Obs.: Esta condicionante será avaliada oportunamente em 
vistoria. 

Durante a vigência da 
licença 

05 

Manter no empreendimento para fins de fiscalização, registro 
válido emitido pelo IEF de Consumidor de Produtos e 
Subprodutos da Flora Lenha e Carvão, conforme a Portaria IEF nº 
125/2020. 

Obs.: Para demonstrar o cumprimento, apresentar anualmente a 
SUPRAM ASF o certificado do ano vigente. 

Durante a vigência da 
licença. 

06 

Apresentar cópia do protocolo de envio da Declaração de carga 
poluidora, conforme estabelece o art. 39 da Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 01 de 05 de maio de 
2008. 

Anualmente 

07 

Executar o PTRF apresentado na área de compensação pela 
intervenção em APP (0,02 ha), localizada na matrícula 40.223, 
conforme cronograma de execução aprovado pela Supram-ASF.  

Salienta-se que o plantio deverá ser realizado no início do período 
chuvoso do ano 1 (entre os meses de outubro e março). 

Apresentar relatório técnico descritivo, fotográfico e 
georreferenciado da área de compensação pela intervenção em 
APP, a fim de comprovar a sua efetiva recomposição. Deverá ser 

Anualmente, todo mês 
de março, durante a 
vigência da Licença. 
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apresentada a ART do responsável técnico pela elaboração do 
relatório.  

08 

Apresentar o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 
com Fins de Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes 
– APP, conforme as propostas de execução contidas no PTRF 
aprovado pelo Órgão Ambiental.  

O Termo deverá ser apresentado na via original, devidamente 
assinado pelo representante legal da empresa Embaré Indústrias 
Alimentícias S/A e devidamente registrado no Cartório 
(Tabelionado) de Registro de Títulos e Documentos, consoante 
exige a Instrução de Serviço Semad nº 04/2016. 

30 (trinta) dias após 
publicação da licença 

09 
Apresentar à SUPRAM ASF a Declaração Anual de Cumprimento, 
nos termos do art. 6º, paragráfo único, da Resolução CONAMA nº 
358/2005 quanto a resíduos de serviço de saúde (RSS). 

Anualmente 

10 

Deverá realizar o tamponamento de modo permanente do poço 
tubular PA nº 09462/2012 indeferido, de acordo com a NOTA 
TÉCNICA DIC/DvRC Nº 01/2006 do IGAM. Apresentar relatório 
fotográfico para comprovação. 

30 (trinta) dias 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial 
do Estado. 
 
Obs.: Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos 
anexos deste parecer poderão ser resolvidos junto à própria Supram, mediante análise técnica e jurídica, 
desde que não altere o seu mérito/conteúdo. 
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ANEXO II 
Programa de Automonitoramento da Revalidação da Licença de Operação (REVLO)  

 

Empreendimento: EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A 
CNPJ: 21.993.946/0001-51 
Município: LAGOA DA PRATA 
Atividades: Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido e Resfriamento e 
distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite fluido. 
Códigos DN 217/17: D-01-06-1, D-01-07-4. 
Processo: 00021/1987/015/2019 

Validade: 10 anos 
Referencia: Programa de Automonitoramento da Revalidação da 
Licença de Operação 

 
1. Efluentes Líquidos     

 

Local de amostragem Parâmetro Freqüência de Análise 

Entrada e Saída da ETEI 

pH, temperatura, sólidos sedimentares, 
sólidos suspensos, óleos minerais, óleos 
vegetais e gorduras animais, DBO, DQO, 
substâncias tensoativas que reagem 
com azul de metileno, nitrogênio 
amoniacal, vazão média 

Mensal 

Montante e jusante do ponto 
de lançamento no Rio São 
João 

Oxigênio dissolvido, pH, temperatura, 
DBO, DQO, óleos minerais, óleos 
vegetais e gorduras animais, nitrogênio 
amoniacal, temperatura, turbidez, sólidos 
total, sólidos dissolvidos, sólidos 
suspensos, sólidos sedimentares, 

Mensal 

 
Relatórios: Enviar anualmente a Supram-ASF os resultados das análises efetuadas. O relatório 
deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a 
identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 
  
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o 
órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 
Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods 
for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
 
 

2. Resíduos Sólidos e Oleosos 
 
1. Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 
 
Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados conforme quadro 
a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG. 
 
Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam n. 232/2019.  
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RESÍDUO 

TRANSPORTA
DOR 

DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO TOTAL 

DO SEMESTRE 

(tonelada/semestre 

OBS. Denomina
ção e 

código da 
lista IN 
IBAMA 
13/2012 

Orige
m 

Class
e 

Taxa 
de 

geraçã
o 

(kg/mê
s) 

Razã
o 

social 

Endereç
o 

complet
o 

Tecnologi
a (*) 

Destinador / Empresa 
responsável 

Quantid
ade 

Destina
da 

Quantid
ade 

Gerada 

Quantid
ade 

Armaze
nada 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

   

             

(*)1- Reutilização   6 - Co-processamento 

2 – Reciclagem   7 -  Aplicação no solo 

3 - Aterro sanitário   8 - Armazenamento temporário (informar quantidade armazenada) 

4 - Aterro industrial   9 - Outras (especificar) 

5 - Incineração   

 
2.1 Observações 
 
● O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-
MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser apresentado, semestralmente, em 
apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de documentos.  
 
● O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do quadro supracitado, bem 
como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas informações. 
 
● As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo empreendedor. 
 
● As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de resíduos 
deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, para fins de fiscalização. 

 
3. Efluentes atmosféricos 

Local de amostragem Parâmetro Freqüência de Análise 

Chaminé do sistema de tratamento da 
caldeira (cavaco) 

Material particulado, NOx, 
CO 

Semestral 

Chaminé do sistema de tratamento da 
caldeira (óleo) - BPF 

Material particulado, SO2 Semestral 

 
Relatórios: Enviar anualmente a Supram-ASF os resultados das análises trimestrais efetuadas, 
acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a 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. 
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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 n.º 187/2013 e na Resolução CONAMA n.º 382/2006. 
 
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o 
órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 
Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA.  
 
 
4. Ruídos 

 

Local de amostragem Parâmetros Freqüência de análise 

6 pontos no entorno do 
empreendimento. 

Estabelecidos pela Lei 
Estadual 10.100/90 

Semestral 

 

Enviar anual à Supram-ASF relatório contendo os resultados das medições efetuadas; neste 
deverá conter a identificação, registro profissional e assinatura do responsável técnico pelas 
amostragens. 

As amostragens deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual n. 10.100/1990 
e Resolução CONAMA n. 01/1990. 

O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM n. 216/2017 e 
deve conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises, 
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica – ART. 
 

IMPORTANTE 
 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento 
poderão sofrer alterações a critério da área técnica da Supram-ASF, face ao desempenho 
apresentado; 

 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); 
 

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 III 
Relatório Fotográfico  

Empreendimento: EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A 
CNPJ: 21.993.946/0001-51 
Município: LAGOA DA PRATA 
Atividades: Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido e Resfriamento e 
distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite fluido. 
Códigos DN 217/17: D-01-06-1, D-01-07-4. 
Processo: 00021/1987/015/2019 
Validade: 10 anos  

     

 

 
Foto 01.  Processo Produtivo – Recepção do Leite Foto 02.  Processo Produtivo 

  
Foto 03.   Processo Produtivo Foto 04.   Processo Produtivo 
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 ANEXO III 
Relatório Fotográfico  

 

Empreendimento: EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A 
CNPJ: 21.993.946/0001-51 
Município: LAGOA DA PRATA 
Atividades: Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido e Resfriamento e 
distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite fluido. 
Códigos DN 217/17: D-01-06-1, D-01-07-4. 
Processo: 00021/1987/015/2019 
Validade: 10 anos  

 

 
 

Foto 04.   Estação de tratamento de esgoto Foto 05.   Estação de tratamento de esgoto        

 
 

Foto 06.  Ponto de lançamento efluente tratado      Foto 07.  Galpão de armazenamento Resíduos              
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ANEXO III 

Relatório Fotográfico  

 

Empreendimento: EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A 
CNPJ: 21.993.946/0001-51 
Município: LAGOA DA PRATA 
Atividades: Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite fluido e Resfriamento e 
distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite fluido. 
Códigos DN 217/17: D-01-06-1, D-01-07-4. 
Processo: 00021/1987/015/2019 
Validade: 10 anos  

 

 
Foto 07.  Área da Caldeira 
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