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PARECER ÚNICO Nº 0054573/2020 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 16674/2009/002/2017 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: 
Licença de Operação em caráter 
corretivo - LOC 

VALIDADE DA LICENÇA: 10 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Outorga 7812/2014 Portaria 1903496/2019 

Outorga 16581/2013 Portaria 1905490/2019 

Outorga 159939/2017 
Certidão de Registro de Uso 
Insignificante de Recurso 
Hídrico 

Outorga 27193/2017 Portaria 03667/2018 

 

EMPREENDEDOR: Reginaldo Martins Teixeira CPF: 117.520.348-30 

EMPREENDIMENTO: 
Fazenda Córrego do Meio e São Camilo 
(matrículas 761, 14.664, 17.355) 

CPF 117.520.348-30 

MUNICÍPIO(S): Santa Juliana/MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): 

LAT/Y  19º28’58.27” LONG/X  47º24’32.16” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  x NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio Paranaíba BACIA ESTADUAL: Rio Araguari 

UPGRH:  PN2 SUB-BACIA: Córrego do Meio 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/2004): CLASSE 

G-01-01-5 Horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias) 5 

G-01-03-1 Culturas anuais, excluindo a olericultura 1 

G-01-07-5 Cultura de cana-de-açúcar sem queima 1 

G-06-01-8 Comércio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins 1 

G-02-10-0 Criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo)  NP 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Paisagem Ambiental Ltda./ Bernardo Zimon Giacomini Ribeiro 
(geógrafo) 

CREA 115225/ ART 
14201700000003635870 
 
 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 109570/2019  DATA: 16/09/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Ana Cláudia de Paula Dias - Gestora Ambiental 1.365.044-5  

Adryana Machado Guimarães - Gestora Ambiental 1.364.415-8  

Ilídio L. Mundim Filho – Técnico Ambiental  1.397.851-5  

De acordo: Rodrigo Angelis Alvarez - Diretor Regional de 
Regularização 

1.191.774-7 
 

De acordo: Wanessa Rangel Alves - Diretora de Controle Processual 1.472.918-0  
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1. Introdução 

 

O presente Parecer Único se refere à análise do processo de solicitação de Licença 

de Operação em carater corretivo - LOC do empreendimento Fazenda Córrego do Meio e 

São Camilo (matrículas 761, 14.664, 17.355), localizado no município de Santa 

Juliana/MG, para as atividades de: horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e 

especiarias); culturas anuais, excluindo a olericultura; cultura de cana-de-açúcar sem 

queima; comércio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins e 

criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo). 

A formalização do presente processo junto a Superintendência Regional de Meio 

Ambiente do Triângulo Mineiro ocorreu no dia 30/10/2017, conforme Formulário de 

Orientação Básica – FOB n° 0111929/2017 B. O empreendimento tinha posse de 

Autorização Ambiental de Funcionamento n° 05137/2015, com vencimento em 21/10/2019. 

O processo administrativo n° 16674/2009/002/2017 foi tramitado para a gestora 

ambiental responsável pela análise deste processo em 09/07/2018.  

Nos termos do artigo 38, inciso III, da DN COPAM 217/2017, o empreendedor 

requereu a continuidade do processo na modalidade formalizada (protocolo R053180/2018 

de 19/03/2018). Dessa forma, segundo a Deliberação Normativa n° 74/2004, onde se 

define os empreendimentos e atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental, o 

empreendimento é enquadrado na classe 5 e porte grande, para a atividade de 

“horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias)”, código G-01-

01-5, para o cultivo de 250 ha; na classe 1 e porte pequeno, para as atividades de 

“culturas anuais, excluindo a olericultura”, código G-01-03-1, para o cultivo de 660 ha; 

“cultura de cana-de-açúcar sem queima”, código G-01-07-5, para o cultivo de 200 ha e 

“comércio e armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins”, código 

G-06-01-8, para a área útil de 16 m2 e não passível de licenciamento ambiental a atividade 

de “criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo)”, 

código G-02-10-0, para o alojamento de 100 animais.  

No dia 13/09/2019, foi realizada vistoria/fiscalização pela equipe técnica da 

SUPRAM TMAP no empreendimento, conforme Auto de Fiscalização n° 109570/2019, com 

o intuito de subsidiar a análise técnica, sendo observadas todas as instalações do 

empreendimento, as áreas destinadas às atividades produtivas, medidas de controle 

ambiental adotadas, reserva legal e áreas de preservação permanente. 

A fim de subsidiar a análise do Processo em questão foram solicitadas ao 

empreendedor, no dia 19/09/2019, Informações Complementares, conforme Ofício 
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SUPRAM TMAP n° 1718/2019. No dia 12/11/2019, foi solicitada pelo empreendedor 

prorrogação de prazo para entrega das informações complementares, R0173123/2019; 

sendo concedidos mais 60 (sessenta) dias por meio do Ofício SUPRAM TMAP n° 

2040/2019. A resposta à solicitação de informações complementares foi protocolada nesta 

SUPRAM TM, R0010472/2020, no dia 24/01/2020.  

O Plano de Controle Ambiental – PCA e o Relatório de Controle Ambiental - RCA 

foram elaborados sob a coordenação do geógrafo Bernardo Zimon Giacomini Ribeiro, 

CREA 115225/D e ART 14201700000003635870.  

O empreendedor apresenta inscrição no Cadastro Técnico Federal – CTF/APP – 

IBAMA de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais sob 

o registro n° 309053. 

As informações aqui relatadas foram extraídas dos estudos ambientais 

apresentados, por constatações em vistoria realizada pela equipe técnica da SUPRAM TM 

e por informações complementares apresentadas. 

 

2. Caracterização do Empreendimento 

 

O empreendimento, constituído pelas Fazenda Córrego do Meio e São Camilo 

(matrículas 761, 14.664, 17.355), situado na zona rural do município de Santa Juliana/MG, 

tendo como pontos de referência as coordenadas geográficas WGS 84: 19º28’58.27” S. e 

47º24’32.16” W. (FIGURA 1). 

 

 

Figura 1. Vista aérea da propriedade (área aproximada). 
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Fonte: Google Earth (27/01/2020). 

 

A área total do empreendimento segundo levantamento topográfico é de 977,0515 

ha. O uso e a ocupação do solo ocorrem conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Uso e ocupação do solo na Fazenda Córrego do Meio e São Camilo. 

 

Descrição Área (ha) 

Área de Preservação permanente - APP 38,4553 

Área de reserva legal dentro do limite do empreendimento 84,1655 

Lavoura 726,8832 

Área em pasto 122,4149 

Área administrativa 0,6665 

Estradas 0,8943 

Cerrado 3,4818 

Fonte: RCA (2017) 

 

As atividades desenvolvidas no empreendimento são: culturas anuais (660 ha), 

sendo soja, milho, sorgo e trigo; horticultura (250 ha), sendo batata, cenoura e cebola; 

cana-de-açúcar (200 ha) e bovinocultura em sistema extensivo (100 animais). Como 

atividades de apoio, são conduzidas: posto de abastecimento de combustível (tanque de 6 

m3) e armazenamento de agrotóxicos (16 m3).   As atividades são conduzidas por 4 

funcionários fixos e 4 temporários. 

As estruturas físicas presentes são: 3 residências, 2 galpões, 1 área de 

abastecimento com piso impermeabilizado, canaletas de drenagem conectadas à caixa 

separadora de água e óleo - CSAO, 1 depósito de agrotóxicos, 1 depósito de embalagens 

vazias de agrotóxicos, 1 casa desabitada e 1 curral abandonado.  

Os processos produtivos das atividades principais conduzidas no empreendimento 

são descritos a seguir: 

 

- Horticultura: 

São exploradas as culturas de batata, cenoura e cebola, numa área de 250 ha em 

regime irrigado (pivô central) e sistema rotacionado. 

O plantio convencional ocorre em várias épocas do ano, respeitando os ciclos e as 

necessidades climáticas das culturas (cebola plantio em março, colheita em agosto; batata 

- plantio em maio, colheita em setembro; cenoura - plantio em novembro, colheita em 

março).  
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O processo produtivo envolve: o preparo do solo (aração, subsolagem, gradagem, 

nivelamento), com uso de máquinas e implementos agrícolas; a aplicação de fertilizantes – 

adubação; a aplicação de corretivo – calagem; o plantio (mecanizado e manual) – 

consumo de sementes, tubérculos e bulbos; a irrigação; a aplicação de agrotóxicos (via 

terrestre) – herbicidas, inseticidas, fungicidas, nematicidas para controle de invasoras, 

pragas, doenças e nematóides –; tratos culturais; a colheita (mecanizada e manual); o 

beneficiamento (pré-limpeza) e comercialização.  

 

  - Cultivo de culturas anuais 

As culturas anuais exploradas são: soja, milho, sorgo e trigo; em sistema 

rotacionado e em regime irrigado e de sequeiro. 

O plantio das culturas anuais é feito no sistema de plantio direto e em diferentes 

épocas, respeitando os ciclos das culturas e suas necessidades climáticas (trigo - plantio 

em março, colheita em agosto; soja - plantio em outubro/novembro, colheita em 

fevereiro/março; milho - plantio em fevereiro, colheita em julho; sorgo - plantio em 

fevereiro, colheita em agosto).  

O processo produtivo de culturas anuais envolve o preparo do solo, com uso de 

máquinas e implementos agrícolas – no caso do plantio direto, as práticas de aração e 

gradagem são dispensadas-; a irrigação ou não; a aplicação de fertilizantes - adubação; a 

aplicação de corretivo - calagem; o plantio (mecanizado) – consumo de sementes; a 

aplicação de agrotóxicos (via terrestre) - herbicidas, inseticidas, fungicidas, para controle 

de invasoras, pragas e doenças; o uso de dissecantes, para facilitar a colheita; a colheita 

(mecanizada) e a comercialização dos grãos.  

 

O empreendedor deverá adotar/manter práticas conservacionistas de rotação 

de culturas e plantio direto, dentre outras, visando à garantia da manutenção das 

características e propriedades do solo. 

O uso racional de defensivos agrícolas (agrotóxicos) deve ser uma prática no 

empreendimento, com adoção do MID (Manejo Integrado de Doenças) e MIP (Manejo 

Integrado de Pragas), sempre que possível. 

 

O empreendimento possui máquinas e implementos agrícolas para a condução das 

atividades - tratores (3), pulverizador (1), distribuidor de calcário (1), grade (2), plantadeira 

(2) e colheitadeira (2). A manutenção destes é feita na cidade de Santa Juliana/MG. 
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Na propriedade é conduzida, de forma suporte, a bovinocultura de corte em sistema 

extensivo, com o máximo de 100 animais alojados. O gado é colocado em áreas 

delimitadas por meio de cercas elétricas, para aproveitar a palhada residual na entressafra 

e ocasionalmente são colocados nas pequenas áreas de pastagens existentes no 

empreendimento. 

 

O fornecimento de energia elétrica é realizado pela Companhia Energética de 

Minas Gerais (Cemig).  

 

3. Caracterização Ambiental 

 

A Área de Influência (AI) do empreendimento é formada pelas áreas passíveis de 

sofrerem os impactos diretos e indiretos advindos do transporte e distribuição dos produtos 

vegetais e insumos agrícolas. 

O município de Santa Juliana (AI) possui uma população estimada de 13.743 

habitantes (IBGE, 2018), com densidade demográfica de 15,66 habitantes por Km2 e Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM igual a 0,706 (2010). O Produto Interno 

Bruto – PIB - do município a preços correntes (IBGE, 2016) é de 643.078,67 x 1.000 reais, 

o valor adicionado bruto a preços correntes (IBGE, 2016) é de 584.242,42 x 1.000 reais, 

com maior valor adicionado por parte da indústria (209.335,87 x 1.000 reais), seguida pelo 

setor de serviços (192.091,37 x 1.000 reais), pela agropecuária (126.738,78 x 1.000 reais) 

e por último pelo setor de administração (56.076,40 x 1.000 reais). 

O município situa-se na bacia do Alto Paranaíba, com uma altitude máxima de 

1.050 m e uma mínima de 900 m, a temperatura média anual varia de 17 a 20 °C e índice 

pluviométrico anual de 1.575 mm.  

A Área Diretamente Afetada – ADA - pelo empreendimento corresponde à área 

dentro do limite da fazenda, com a ocorrência dos impactos gerados pelas operações com 

as máquinas e equipamentos agrícolas, movimentação de caminhões, fluxo de pessoas e 

uso dos recursos naturais locais. 

Os cursos d’água mais próximos do empreendimento é o Córrego do Meio, que tem 

sua nascente dentro dos limites do empreendimento, e os afluentes deste. O Córrego do 

Meio por sua vez é afluente do Ribeirão Santa Bárbara, que desagua direto no Rio 

Araguari.  

As formações vegetais observadas na ADA são: Cerrado, Floresta Estacional 

Semidecidual Montana e Vereda. Nas áreas de reserva legal podem ser observadas as 



 

 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 Triângulo Mineiro  

 

0054573/2020 
06/02/2020 
Pág. 7 de 22 

 

Praça Tubal Vilela, nº 03, Centro, Uberlândia/MG, CEP: 38400-186 
Telefax: (34) 3088-6400 

formações de cerrado denso e floresta estacional semidecidual. Localmente é possível 

constatar que as áreas apontadas como vereda equivalem à formação de campo 

hidromórfico e estão presentes em alguns pontos adjacentes às margens do Córrego do 

Meio. As áreas de florestas estacionais apontadas, equivalem principalmente às APP’s 

presentes na propriedade. Algumas áreas apontadas como floresta estacional, apesar de 

comporem as APP’s do córrego, em alguns pontos apresentam uma fisionomia de cerrado 

denso.  

Em relação à fauna (Mastofauna) foram registrados, na ADA, os indivíduos: 

tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e, como registro secundário, lobo-guará 

(Chrysocyon brachyurus) e onça-parda (Puma concolor). Sendo concluído no RCA (2017), 

tendo em vista os demais grupos ocorrentes mas não abordados (Herpetofauna, 

Entomofauna e Ictiofauna), que o empreendimento tem áreas naturais suficientes para o 

abrigo e conservação da fauna silvestre, a ser preservada em decorrência da manutenção 

de suas áreas naturais. 

De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais- 

ZEE-MG (RCA, 2017) a área da propriedade apresenta: muito favorável para a 

potencialidade social; muito baixa para a vulnerabilidade natural; média para a 

vulnerabilidade do sol à erosão; baixo para o risco ambiental; alta para a qualidade da 

água; média para a disponibilidade de água superficial; média para a taxa de 

decomposição da matéria orgânica; muito baixa para a integridade da flora; muito baixa 

para a vulnerabilidade de contaminação ambiental pelo uso do solo e baixa para a 

integridade da fauna. 

 

4. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 

 

A água consumida e usada no empreendimento é obtida por meio de captação de 

água subterrânea (surgência) e captação superficial em barramento e direta em curso 

d’água, conforme descrito na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Regularização do uso dos recursos hídricos. 

Portaria Certidão de 
Uso 

Insignificante 

Tipo de 
captação 

Coordenadas 
geográficas 

Volume 
(m

3
) 

---------------Captação-------------- 

     Vazão 
(L/s) 

Mês
/ano 

Dias/
mês 

Tempo 
(h:min) 

1905490
/2019 

 Superficial - 
barramento 

19°29’13.77” 
S. e 47°01.02” 
W. 

 
- 

 

 
77 

 
7 

 
5 

 
24:00 
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1903496
/2019 

 Superficial - 
córrego do 

Meio 

19°30”26.00” 
S. e 

47°24’37.00” 
W. 

- 17  12 * 21:00 

03667/2
018 

 Superficial - 
barramento 

19°29’15.68” 
S. e 

47°24’3.69” W. 

- 100 12 * 21:00 

 0000025304/2
017 

Subterrânea- 
surgência 

19°28’58.29” 
S. e 

47°24’23.04” 
W. 

- 1,2 
m

3
/h 

12 31 2:00 

*varia de acordo com o mês 

O empreendedor se manifestou quanto à ciência do cadastramento dos 

barramentos no Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos (INFOHIDRO), 

conforme determinado na Portaria Igam n° 3 de 26 de fevereiro de 2019.  

No empreendimento existe um barramento em construção de 9,4600 ha (área 

inundada final). O mesmo possui Declaração n° 0891678/2015 de não passível de 

licenciamento ambiental. 

 

5. Reserva Legal, Área de Preservação Permanente e Outras Áreas Protegidas 

 

As áreas correspondentes à reserva legal estão regularizadas conforme 

demonstrado no Quadro 1, sendo parte delas averbada nas matrículas constituintes do 

empreendimento e parte compensada fora, em outras matrículas. Tais compensações 

encontram-se devidamente averbadas nas matrículas dos respectivos imóveis. 

 

Quadro 1. Indicação de Reserva Legal do empreendimento. 

 

Fonte: Paisagem Ambiental Ltda., 2017. 

 

As áreas de reserva legal localizadas dentro do perímetro da propriedade são 

constituídas por vegetação nativa e estão em bom estado de conservação. 

Foram apresentados os protocolos de inscrição dos imóveis, constituintes do 

empreendimento, no CAR - Cadastro Ambiental Rural; recibos número: MG-3157708-

CDBE.2E0A.54C3.482B.B038.B496.36EF.3DBA e MG-3157708-
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96B1.67E0.23DB.4F59.8DC4.5E5B.1525.FCA2; onde consta, em ambos, a adesão ao 

Programa de Regularização Ambiental – PRA. 

As áreas de preservação permanente correspondem às áreas adjacentes aos 

corpos d’água - córrego do Meio e seus afluentes-, no entorno das nascentes e do 

barramento; as mesmas se encontram delimitadas e são constituídas por vegetação nativa 

(vegetação típica do entorno de veredas e floresta estacional semidecidual) e vegetação 

em regeneração. 

Segundo RCA (2017), o empreendimento não está situado dentro de unidade de 

conservação ou dentro de zona de amortecimento de unidade de conservação  ou num 

raio de 10 km de área circundante de UC.  

 

6. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) e medidas compensatórias 

 

Na propriedade existem intervenções em APP constituídas por: implantação de 

barramento, instalação de sistemas de captação de água, acessos viários aos pontos de 

captação, estradas e invasão por área de plantio (lavoura e pastagem). 

As intervenções caracterizadas, de acordo com a documentação acostada nos 

autos do processo, como Ocupação Antrópica Consolidada, conforme disposto na Lei 

Estadual n° 20.922 de 16 de outubro de 2013, art. 16, abrangem uma área total de 2,8446 

ha, sendo: 2,82 ha referentes à invasão com área de lavoura/pastagem e 0,0246 ha 

referente à instalação de sistemas de captação de água e seu acesso (captação direta em 

corpo d’água). Foi apresentado um Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF 

para estas áreas que sofreram intervenção (FIGURA 2, 3 e 4), sendo proposto o plantio de 

3.245 mudas de espécies arbóreas nativas, num espaçamento de 3 por 3 metros. O PTRF 

foi elaborado por Bernardo Zimon Giacomini Ribeiro, ART. 142017000000005823052. 

A intervenção em APP posterior a 22/07/2008, a qual não possui alternativa técnica 

locacional, é caracterizada como de interesse social, nos termos do artigo 3º, inciso II da 

Lei Estadual 20.922/2013. A referida intervenção, não concluída, está prevista para ocorrer 

numa área total de APP de 4,9002 ha e numa área de reserva legal de 0,5603 ha para a 

instalação de um barramento, estando a mesma regularizada por meio do Documento 

Autorizativo de Intervenção Ambiental - DAIA n° 0035900 - D, o qual determinou como 

medida compensatória a averbação em cartório de uma área de reserva de 20 ha, cujo   

cumprimento desta condicionante está em andamento junto ao Núcleo Regional do IEF - 

Araxá, conforme documento nos autos do processo. 
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Figura 2. Áreas de intervenção ambiental contempladas no PTRF. 
Fonte: PTRF (2020). 
 

 

Figura 3. Áreas de intervenção ambiental contempladas no PTRF. 
Fonte: PTRF (2020). 

 

 

Figura 4. Áreas de intervenção ambiental contempladas no PTRF. 
Fonte: PTRF (2020). 
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Foi apresentado um Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF para a área 

de preservação permanente no entorno do barramento (2,19 ha), sendo proposto o plantio 

de 2.520 mudas de espécies arbóreas nativas, num espaçamento de 3 por 3 metros. O 

PTRF, contemplado no PCA/2017, foi elaborado por Bernardo Zimon Giacomini Ribeiro, 

ART. 142017000000003635870. 

As ações dos projetos incluem o combate às formigas cortadeiras, adubação, 

plantio de mudas, replantio, monitoramento e ações de manutenção, e cercamento de 

todas as APPs que estiverem em contato com áreas de pastagens.  

 O início dos plantios deverá ocorrer no primeiro período chuvoso (de outubro de 

2020 a março de 2021) e ser finalizado até março de 2023. O empreendedor ficará 

responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento das mudas nas áreas e pelas 

atividades de manutenção (controle de invasoras, combate a formigas, adubação, etc), 

monitoramento e replantio, que deverão ser realizados pelo período mínimo de 5 anos 

após a finalização dos plantios.  

Vale salientar que o empreendedor por iniciativa própria fez a recomposição de 

uma área de 2,4 ha, com o plantio de 3.400 mudas de espécies arbóreas nativas, sendo a 

área contígua à APP, localizada a montante do barramento. 

 

7. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 

 

   7.1 Emissões atmosféricas 

Durante a condução das atividades produtivas serão gerados materiais particulados 

– suspensão de partículas de solo, devido ao movimento dos veículos, máquinas agrícolas 

e implementos e suspensão de partículas de minerais, oriundos da aplicação de 

fertilizantes; gases oriundos dos escapamentos dos veículos e máquinas agrícolas e 

aerossóis oriundos da aplicação de agrotóxicos.  

A mitigação dos impactos das emissões atmosféricas passa por: manutenção das 

vias de circulação da área agrícola com aspersão de água; manutenção mecânica 

periódica visando à boa qualidade da frota de veículos e equipamentos utilizados no 

empreendimento, buscando a adequação aos padrões de lançamento determinados pela 

legislação pertinente; aplicação de fertilizantes e agrotóxicos conforme determinação e 

acompanhamento de um agrônomo e orientações em receituário agronômico. Neste caso, 

vale ressaltar que na propriedade é utilizado pulverizador computadorizado, o que 

possibilita o aumento da eficácia na aplicação e redução de perdas de produtos.  
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A emissão de ruídos ocorre, principalmente, devido ao alto fluxo de caminhões e 

tratores, sendo mitigada pelo uso obrigatório de protetores auriculares pelos funcionários, 

durante as atividades geradoras de emissões sonoras; pela manutenção mecânica e pela 

regulagem periódica das máquinas agrícolas e veículos.  

     

   7.2 Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos gerados no empreendimento são provenientes das atividades 

domésticas e dos banheiros das residências e da área de abastecimento das máquinas e 

veículos. 

Como medidas de controle dos impactos ocasionados pelos efluentes gerados, 

destacam-se: caixa separadora de água e óleo - CSAO instalada na área de 

abastecimento;  fossas sépticas seguidas de  sumidouros instalados nas residências. 

Vale destacar ainda, como fontes geradoras de efluente, a pulverização das 

lavouras e o efluente da tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos. Com o 

uso do pulverizador computadorizado, que proporciona maior eficácia dos produtos e 

redução de suas perdas, há prevenção de geração de efluente por  meio da pulverização e  

o efluente da tríplice lavagem é reaplicado nas lavouras. 

 

     7.3 Resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos gerados durante as operações a serem conduzidas no 

empreendimento são: embalagens vazias de agrotóxicos; embalagens vazias de 

fertilizantes e corretivos; restos de alimentos; embalagens vazias diversas (plásticos, 

papel, papelão, vidros); restos vegetais das culturas exploradas; dejetos animais; agulhas; 

embalagens vazias de medicamentos veterinários, carcaças dos animais mortos e óleo 

lubrificante usado. 

As embalagens vazias de agrotóxicos são armazenadas, temporariamente, em um 

depósito específico para tal finalidade, até serem destinadas à Expocaccer - Cooperativa 

dos Cafeicultores do Cerrado; as embalagens vazias de fertilizantes são reutilizadas na 

propriedade; os resíduos sólidos de origem doméstica são destinados para a coleta 

municipal de Santa Juliana/MG ou Perdizes/MG; os restos vegetais são deixados no 

campo, como cobertura e, ou, incorporação no solo; os óleos lubrificantes usados são 

recolhidos pela empresa Petrolub Industrial de Lubrificantes Ltda.; as embalagens vazias 

de medicamentos veterinários e agulhas usadas são recolhidas pelo veterinário 
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responsável pelo tratamento dos animais - Lucas de Oliveira Borges - CRMV -MG 16835- e 

os animais mortos são enterrados no pasto (local de óbito).  

 

8. Programas e/ou Projetos 

 

Foram apresentados no PCA (2017) os seguintes programas e projetos: Construção 

do lavador de máquinas e veículos, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos -

PGRS, Programa de Controle de Pragas/ Manejo Integrado de Pragas - MIP, Recuperação 

de Áreas Degradadas - Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - PTRF, Monitoramento 

ambiental, Implantação de aceiros e Programa de Educação Ambiental (características 

físico-químicas do solo, condições químicas da água, ar - manutenção preventiva dos 

veículos e fauna), para serem executados e mantidos ao longo da vigência da licença 

ambiental. 

 

9. Controle Processual  

 

Inicialmente, verifica-se que o processo foi formalizado e instruído corretamente no 

tocante à legalidade processual, haja vista a apresentação dos documentos necessários e 

exigidos pela legislação ambiental e dispostos no FOB nº. 0111929/2017, tendo o 

empreendedor utilizado a faculadade ofertada pela Deliberação Normativa COPAM n°. 

217/2017, mantendo-se o feito sob a égide da Deliberação Normatva COPAM n. 74/04.  

Importante destacar que foi apresentado o Declaração de Conformidade Municipal 

expedida pelo Município de Santa Juliana, bem como comprovação da inscrição do 

empreendimento no Cadastro Técnico Federal – CTF, em atendimento às disposições da 

Instrução Normativa nº. 6/2013, do IBAMA.  

Ademais, foi promovida a publicação em periódico local ou regional do requerimento de 

Licença por parte do empreendedor, solicitada no FOB respectivo, bem como publicação 

atinente à publicidade do requerimento da renovação da licença em tela, conforme 

publicação no IOF de 31/12/2017, efetivada pela SUPRAM TM. 

Nota-se pelo exame junto ao IDE-SISEMA que o empreendimento está situado fora de 

área prioritária para conservação, localizando-se, como já dito, em área amplamente 

antropizada, fora de área de influência de cavidades e de zona de conflito hídrico. 

 Mister ressaltar, outrossim, que o uso dos recursos hídricos no empreendimento 

está devidamente regularizado, conforme já asseverado anteriormente. 

 No que se refere à mantença de Reserva Legal, mister destacar que a mesma 

encontra-se devidamente demarcada e averbada, conforme asseverado em tópico próprio 
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e anterior, restando cumpridas as disposições constantes dos arts. 24 e 25, ambos da Lei 

Estadual nº. 20.922/2013, tendo sido carreado aos autos o CAR respectivo. 

 Ainda, constata-se pelo exame dos autos em tela que os estudos apresentados e 

necessários para subsidiar o presente parecer técnico, estão devidamente acompanhadas 

de suas respectivas ARTs. 

Finalmente, nos termos do art. 15, do Decreto Estadual nº. 47.383/2018, o prazo de 

validade da licença em referência será de 10 (dez) anos, devendo, ainda, conforme 

preconizado pelo inciso III, do art. 14, da Lei Estadual nº. 21.972/2016 e art. 3º, do Decreto 

Estadual nº. 47.383/2018, ser apreciado pela Câmara Técnica Especializada de Atividades 

Agrossilvipastoris – CAP, do COPAM. 

 

10. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da Supram Triângulo Mineiro sugere o deferimento desta 

Licença Ambiental na fase de Licença de Operação em caráter corretivo -LOC para o 

empreendimento Fazenda Córrego de Meio e São Camilo (matrículas 761, 14.664, 

17.355), do empreendedor Reginaldo Martins Teixeira, para as atividades de “horticultura 

(floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias)”, “culturas anuais, excluindo a 

olericultura”, “cultura de cana-de-açúcar sem queima”, “comércio e/ou armazenamento de 

produtos agrotóxicos, veterinários e afins”, “criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e 

búfalos de corte (extensivo)”, no município de Santa Juliana/MG, pelo prazo de 10 anos, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

As orientações descritas nos estudos, as recomendações técnicas e jurídicas 

descritas neste parecer e condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela 

Câmara Técnica de Atividades Agrossilvipastoris (CAP), nos termos do Art. 14, inciso III, 

da Lei Estadual nº 21.972/2016. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I e II) e qualquer alteração, 

modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram Triângulo Mineiro, 

tornam o empreendimento em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo 

Mineiro, 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. 

Qualquer legislação ou norma citada nesse parecer deverá ser desconsiderada em 

caso de substituição, alteração, atualização ou revogação, devendo o empreendedor 

atender à nova legislação ou norma que a substitua. 

 

 

 

 

 

11. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para LOC - Licença de Operação em caráter corretivo da 

Fazenda Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 761, 14.664, 17.355) 
 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da LOC - Licença de Operação em caráter 

corretivo da Fazenda Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 761, 14.664, 17.355) 
 

Anexo III. Relatório Fotográfico da Fazenda Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 

761, 14.664, 17.355) 
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ANEXO I 

 
Condicionantes para LOC - Licença de Operação em caráter corretivo da Fazenda 

Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 761, 14.664, 17.355)  

 

Empreendedor: Reginaldo Martins Teixeira 
Empreendimento: Fazenda Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 761, 14.664, 

17.355) 
CPF: 117.520.348-30 

Município: Santa Juliana/MG 
Atividade(s): Horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias), 
Culturas anuais, excluindo a olericultura, Cultura de cana-de-açúcar sem queima, 
Comércio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins, Criação de 
ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo) 
Código(s) DN 74/2004: G-01-01-5, G-01-03-1, G-01-07-5, G-06-01-8, G-02-10-0 
Processo: 16674/2009/002/2017 

Validade: 10 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

1 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 
definido no Anexo II, demonstrando o atendimento aos 
parâmetros estabelecidos nas normas vigentes.  

Durante a vigência da 
Licença 

2 

Comprovar por meio de relatórios técnicos e fotográficos, o 
plantio e o desenvolvimento das mudas de espécies 
nativas nas áreas que receberão os plantios propostos nos 
PTRFs, e a situação de recuperação das áreas, conforme 
descrito no item 6 deste parecer. 
 
Obs: Anexar a ART do responsável técnico pelo relatório 

Anualmente, até o 
último dia do mês de 

abril de cada ano 

3 

Adotar técnicas conservacionistas de solo, principalmente 
nas divisas das áreas de preservação permanente e 
reserva legal com as áreas de cultivo, a fim de conter 
processos erosivos e carreamento de insumos utilizados na 
agricultura. 

Durante a vigência da 
Licença 

4 

Apresentar análise de solo das áreas cultivadas, nas 
profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Parâmetros: P, K, Ca, 
Mg, Na, CTC potencial, CTC efetiva, S, Al, Matéria 
Orgânica, pH, Saturação por bases.  
A análise do solo deve ser feita em laboratório 
credenciado/homologado conforme determinado na DN 
COPAM n° 216/2017. 

Bienal 

5 

Isolar as áreas de preservação permanente* e de reserva 
legal*, por meio de cerca com arame liso, a fim de impedir 
o acesso dos animais da atividade de bovinocultura às 
áreas em questão. Devem ser garantidos aos animais, 
trechos de acesso ao corpo hídrico para sua 
dessedentação. 
*somente as áreas que os animais têm acesso. 

Durante a vigência da 
Licença 
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6 

Criar e adotar um Programa Interno de Autofiscalização da 
Correta Manutenção da Frota quanto à emissão de fumaça 
preta, conforme diretrizes constantes no Anexo I da 
Portaria nº 85/96 do IBAMA.  
Apresentar os resultados do monitoramento das emissões 
veiculares, anualmente. 

Durante a vigência da 
Licença 

7 

Apresentar cópia das matrículas n ° 17.335 (CRI de 
Perdizes/MG) e 28.331 (CRI de Ibiá/MG) atualizadas, 
constando a averbação da área de reserva legal (20 ha) 
compensatória, conforme descrito no item 6 deste parecer.   

365 dias 

8 

Comunicar a SUPRAM TM quando houver a instalação do 
lavador de máquinas, veículos e implementos agrícolas e 
suas medidas de controle ambiental, informado no PCA 
(2017).  

Durante a vigência da 
Licença 

9 
Relatar à SUPRAM TM todos os fatos ocorridos no 
empreendimento, que causem impacto ambiental negativo, 
imediatamente após à constatação. 

Durante a vigência da 
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; sendo necessário instruir o pedido com o 

comprovante de recolhimento da taxa de expediente respectiva (Lei Estadual nº. 22.796/17 - ANEXO II - 

TABELA A). 

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 do art. 30 da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento da LOC - Licença de Operação em caráter 

corretivo da Fazenda Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 761, 14.664, 17.355) 

  

Empreendedor: Reginaldo Martins Teixeira 
Empreendimento: Fazenda Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 761, 14.664, 17.355) 

CPF: 117.520.348-30 
Município: Santa Juliana/MG 
Atividade(s): Horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias), Culturas 

anuais, excluindo a olericultura, Cultura de cana-de-açúcar sem queima, Comércio e/ou 
armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins, Criação de ovinos, caprinos, 
bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo) 
Código(s) DN 74/2004: G-01-01-5, G-01-03-1, G-01-07-5, G-06-01-8, G-02-10-0 
Processo: 16674/2009/002/2017 
Validade: 10 anos  

 

1. Efluentes Líquidos 

 

Local de amostragem Parâmetro 
Freqüência de 

Análise 
Saída da caixa separadora de 
água e óleo a ser instalada no 
lavador de máquinas, veículos 

e implementos agrícolas 

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

detergentes, vazão média diária 

Anual, a partir da 
instalação da 

CSAO 

 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram-TM, até o 20º dia do mês subsequente ao do 

aniversário da licença, 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 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 232/2019.  
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RESÍDUO 

TRANSPO
RTADOR 

DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO 
TOTAL DO 
SEMESTRE 

(tonelada/semestre) 

OBS. Denomi
nação e 
código 
da lista 

IN 
IBAMA 
13/2012 

Ori
ge
m 

Cla
sse 

Taxa 
de 

gera
ção 
(kg/

mês) 

Raz
ão 

soci
al 

Ender
eço 

compl
eto 

Tecnol
ogia (*) 

Destinador / 
Empresa 

responsável 

Quan
tidad

e 
Desti
nada 

Quan
tidad

e 
Gera

da 

Quan
tidad

e 
Arma
zena
da 

Razão 
social 

Endereç
o 

complet
o 

   

             

(*)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. 

 

 

IMPORTANTE 
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 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento 

poderão sofrer alterações a critério da área técnica da SUPRAM TM, 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); 

  Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes 

estabelecidas nos anexos deste parecer poderão ser resolvidos junto à Supram, 

mediante análise técnica e jurídica, desde que não altere o seu mérito/conteúdo. 

 Os relatórios e análises de laboratórios deverão estar em conformidade com a 

Deliberação Normativa COPAM nº 216, de 27 de outubro de 2017, ou outra que a 

vier substituir. 

 A execução do Programa de Automonitoramento deverá observar o disposto na 

Deliberação Normativa COPAM nº 165/2011, que estabelece critérios e medidas a 

serem adotadas com relação a este programa. Ainda, conforme a referida 

Deliberação, os laudos de análise e relatórios de ensaios que fundamentam o 

Automonitoramento deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou 

atividade em cópias impressas, subscritas pelo responsável técnico legalmente 

habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, os 

quais deverão ficar à disposição dos órgãos ambientais. 

 As normas e legislações específicas citadas neste Parecer devem ser observadas, 

inclusive as que vierem a sucedê-las. 

 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas 

durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado.  

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 da Fazenda Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 761, 

14.664, 17.355) 

 

Empreendedor: Reginaldo Martins Teixeira 
Empreendimento: Fazenda Córrego do Meio e São Camilo (matrículas 761, 14.664, 17.355) 

CPF: 117.520.348-30 
Município: Santa Juliana/MG 
Atividade(s): Horticultura (floricultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias), Culturas 

anuais, excluindo a olericultura, Cultura de cana-de-açúcar sem queima, Comércio e/ou 
armazenamento de produtos agrotóxicos, veterinários e afins, Criação de ovinos, caprinos, 
bovinos de corte e búfalos de corte (extensivo) 
Código(s) DN 74/2004: G-01-01-5, G-01-03-1, G-01-07-5, G-06-01-8, G-02-10-0 
Processo: 16674/2009/002/2017 
Validade: 10 anos  

 

  

Figura 1. Fossa séptica Figura 2. Fossa séptica 

  

Figura 3. Caixa separadora de água e óleo - 
CSAO da área de abastecimento 

Figura 4. Tanque de combustível 
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Figura 5. Depósito temporário de embalagens 
vazias de agrotóxicos 

Figura 6. Barramento 

 

 

Figura 7. Reserva legal  

 

 


