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1. Histórico  

 

Com objetivo de promover a regularização ambiental, o empreendedor do Pneucar Pneus 

Caratinga Ltda. preencheu o Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento (FCEI) em 

11/01/2013, por meio do qual foi gerado o Formulário de Orientação Básica Integrado (FOBI) nº 

0030490/2013 no dia 14/01/2013, que instrui o processo de Licença de Operação Corretiva. 

Em 06/06/2013, após a entrega dos documentos, foi formalizado o Processo Administrativo 

nº01971/2004/006/2013 para as atividades de “Recauchutagem de pneumáticos e Alinhamento, 

Balanceamento, Revenda de pneus, câmaras de ar, protetores e outros”, enquadrando o 

empreendimento em Classe 3, de acordo com o parâmetro (área útil) informado no FCEI. 

O processo foi recebido pela equipe interdisciplinar da Supram Leste Mineiro para análise em 

09/07/2013 e realizou vistoria técnica no local do empreendimento, gerando o Relatório de Vistoria 

Nº. S – 084/2013 no dia 23/07/2013. 

Foram solicitadas informações complementares através do ofício OF. SUPRAM-LM Nº 

206/2013 em 29/08/2013, onde, houve pedido de prorrogação de prazo no dia 17/12/2013, após 

concedida a prorrogação, a documentação solicitada foi entregue no prazo estabelecido. 

A análise técnica discutida deste parecer foi baseada nos estudos ambientais apresentados 

pelo empreendedor e na vistoria técnica realizada pela equipe da Supram Leste Mineiro na área do 

empreendimento. Conforme Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs juntadas ao processo, 

devidamente quitadas, tais estudos encontram-se responsabilizados pelos seguintes profissionais: 

 

Tabela 01. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

Numero da ART Nome do Profissional Formação Estudo 

14201300000000952274 
Alex Sandro Lucciola 

Rosa 

Engenheiro mecânico 

especialista em 

Segurança do Trabalho 

RCA e PCA 

14201300000001483195 
Daniele Souza de 

Carvalho Teixeira 
Engenheira Agrônomo 

Projeto Técnico de 

Reconstituição da Flora 

14201300000001496996 Nilson Celio Dias Moura Engenheiro Civil 

Projeto para 

impermeabilização e 

drenagem superficial e 

cronograma físico da 

obra 

14201300000001458557 
Alex Sandro Lucciola 

Rosa 

Engenheiro mecânico 

especialista em 

Segurança do Trabalho 

Programa de Educação 

Ambiental 

14201500000002768185 José Carlos Neto Técnico em Agrimensura Levantamento topográfico 

 

2. Introdução 

 

O responsável pelo empreendimento Pneucar Pneus Caratinga Ltda. formalizou o 

requerimento de Licença de Operação Corretiva (LOC) para as atividades de “Recauchutagem de 

pneumáticos e Alinhamento, Balanceamento, Revenda de pneus, câmaras de ar, protetores e 
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outros”, conforme DN nº. 74/04. Trata-se de um revendedor autorizado Goodyear que atende 

Caratinga e região, e tem na venda de pneus novos sua principal atividade. 

A empresa está localizada na Av. Presidente Tancredo Neves, nº 2233 - Bairro Zacarias, na 

área urbana do município de Caratinga/MG, sob as coordenadas geográficas: longitude 42º 07’ 55,3” 

e latitude 19º 46’ 20,2”. A área da empresa abrange 1.155.068 m², sendo desta, construída 

aproximadamente 4.068,83 m². Trabalham atualmente na empresa 70 funcionários, sendo 24 nos 

setores comercial, financeiro e administrativo, e 46 no comércio e reforma dos pneus.  

A energia elétrica é fornecida pela concessionaria local, CEMIG. A água utilizada para uso 

industrial (geração de vapor pela caldeira) e sanitário é proveniente exclusivamente da COPASA, 

apresentando um consumo médio diário de 1,63m³. 

 

3. Processo Produtivo 

 

O processo inicia-se através da recepção na borracharia, da roda retirada dos caminhões. 

Neste setor, a roda é colocada sobre a máquina de desmontagem pneumática, sendo retirada a 

câmara de ar e o protetor de borracha. 

O pneu é então encaminhado para a máquina examinadora, no qual são realizadas inspeções 

visuais, tendo em vista a verificação dos seguintes aspectos: Deslocamento e desagregação da lona; 

Posição e tamanho dos furos na banda de rodagem; e Presença de objetos perfuradores tais como: 

pregos, arames, etc. Caso o pneu seja reprovado, o mesmo é devolvido ao próprio cliente. Os 

aprovados seguem para o processo de raspagem. 

A preparação da carcaça inicia-se através da raspagem e desbaste, ou seja, a retirada da 

banda de rodagem velha para devolução da simetria do pneu. É realizada por um torno 

semiautomático, a qual possui um rolo giratório formado por discos dentado (serras). Após a 

raspagem, o pneu segue para a escariação. 

O processo de escariação consiste na retirada dos fios de arame que se desprenderam da 

cinta, por intermédio de esmerilhadeira tipo chicote, dotadas de rebolos de ponta abrasiva. Este 

procedimento é realizado na parte interna e externa dos pneus. 

Em seguida, o pneu prosseguirá para a operação de limpeza com solvente (caso necessário), 

que é aplicado manualmente com auxílio de escovas, em toda sua extensão. Além disso, recebe 

uma camada de cola ao longo da área que receberá a nova banda de rodagem. 

Após a limpeza e aplicação da cola, a carcaça é colocada em uma monovia, guiada por trilhos 

suspensos e tracionados manualmente, até outra máquina, visando o enchimento dos buracos com 

ligação, por meio de extrusoras tipo pistola.  

A carcaça, completamente limpa e homogeneizada, estará apta a receber a nova banda de 

rodagem. 

A preparação da nova banda de rodagem é um processo simples que ocorre em paralelo, 

sendo que se inicia pelo corte da mesma conforme a dimensão do pneu a ser recuperado. A parte 

que será colada recebe uma preparação com cola, e em seguida aplicação de uma camada de 

ligação, a qual é colocada sobre a banda de rodagem, através da passagem destes elementos entre 

cilindros giratórios.  

A nova banda de rodagem, após preparada, seguirá, juntamente com a carcaça, para as 

roletadeiras (máquinas que possuem dois discos giratórios, dispostos em paralelo e dotados de 
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movimentação horizontal, que pressionam a banda de rodagem contra a carcaça, favorecendo a 

fixação) onde ocorre a sua aplicação, operação chamada de cobertura. 

Concluída a cobertura, encaminham-se os pneus para a área de vulcanização, e a montagem 

do mesmo acontece no interior do envelope (câmara de borracha que envolve o pneu durante a 

vulcanização). 

Os pneus envelopados são transportados pela monovia até a autoclave. 

Após a vulcanização, os pneus serão desmontados, pintados e posteriormente são 

encaminhados aos clientes.  

 

3.1. Recapagem à Quente 

 

O processo de recapagem a quente é realizado nas máquinas chamadas seccionais de 06 e 

03 partes.  

A preparação da carcaça ocorre da mesma forma descrita anteriormente para a recapagem a 

frio. 

A partir de então, a carcaça é introduzida no interior das seccionais, juntamente com 

Camelback (borracha crua). Este equipamento possui matrizes que executam por prensagem o 

desenho da banda de rodagem, ao mesmo tempo em que realiza a vulcanização. 

 

4. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 

 

A Resolução CONAMA nº1 de 1986 define o Impacto Ambiental como: 

 

(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, 

venham a afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as 

atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

 

As medidas mitigadoras buscam minimizar e/ou controlar os impactos negativos identificados 

a partir dos processos e tarefas a serem realizados nas diferentes fases do empreendimento, 

visando a aumentar sua viabilidade e sua adequação frente às restrições legais. 

 

- Efluentes líquidos: Os efluentes oriundos do processo industrial e/ou sanitários podem ocasionar 

graves problemas de degradação da qualidade ambiental e de saúde pública quando não tratados de 

forma adequada. 

Medida(s) mitigadora(s): Na empresa existe um sistema de proteção contra vazamentos, instalado 

na área de estocagem de tambores contendo solventes, delimitado por canaletas de concreto 

interligando por gravidade a uma caixa de retenção. Todo o efluente gerado na caldeira a lenha é 

captado por uma canaleta e direcionado para um Separador de Água e Óleo – SAO. O óleo é 

removido manualmente e armazenado temporariamente em tambores na área de estocagem para 

posterior envio a terceiros. O efluente tratado é lançado na rede pública de esgoto do município de 
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Caratinga. Os efluentes sanitários são direcionados para o sistema de tratamento composto por 

fossa séptica e reator anaeróbio com recheio de bambu. Depois de tratados, os efluentes são 

também encaminhados à rede pública de esgoto do município de Caratinga. As águas pluviais são 

direcionadas das calhas até o pátio da empresa, e em seguida, tem a mesma destinação dos demais 

efluentes líquidos. 

 

- Efluentes atmosféricos: A geração de efluentes atmosféricos no processamento industrial se dá 

através da queima de lenha como combustível por 01 (uma) unidade de geração de vapor (caldeira). 

Os efluentes gerados (material particulado) podem causar degradação da qualidade do ar caso não 

sejam tratados na fonte emissora.  

Medida(s) Mitigadora(s): Consta presente nos estudos os resultados da Amostragem na Fonte 

Estacionária (Chaminé) realizada em Janeiro de 2013, no qual a média (103,74mg/Nm³) do 

parâmetro material particulado apresentava-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação 

vigente. Além disso, fica condicionada a execução do Programa de Automonitoramento de Efluentes 

Atmosféricos, conforme Anexo I.  

 

- Resíduos sólidos: Os resíduos sólidos gerados no processo industrial, classificados segundo a 

NBR – 10.004/2004, como, Classe I, Classe IIA e Classe IIB, se não dispostos e tratados de forma 

adequada, podem acarretar na poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo e do ar, além 

de provocar danos à saúde humana, pela geração de percolados, gases e proliferação de vetores. 

Medida(s) mitigadora(s): Os resíduos oriundos da limpeza e da raspagem dos pneus (pó de raspa) 

são succionados para o Depósito de Armazenamento Temporário; os de granulometria maior, são 

ensacados e também dispostos neste depósito. Existem outros dois depósitos, um para armazenar 

as embalagens de produtos químicos vazios e outro para os plásticos, papel e papelão, ambos 

adequados. Todos os resíduos são recolhidos por terceiros para destinação final ambientalmente 

correta. Além da execução do Programa de Coleta Seletiva e do Programa de Automonitoramento de 

Resíduos Sólidos, conforme Anexo I. 

 

- Ruídos: Os níveis de pressão sonora captados dentro da área do empreendimento são gerados 

por equipamentos utilizados durante o processamento industrial, assim como também devido ao 

tráfego de veículos na rodovia BR-116, localizada em frente a empresa. Assim, níveis de pressão 

sonoro elevados podem prejudicar a saúde, a segurança e o sossego público. 

Medida(s) Mitigadora(s): Com intuito de minimizar os danos causados pelo ruído os funcionários do 

empreendimento fazem uso constante de equipamentos de proteção individual (EPI). Além disso, fica 

condicionada a execução do Programa de Automonitoramento de Ruídos, conforme item 1, Anexo I. 

 

5. Programas e/ou Projetos 

5.1. Programa de Coleta Seletiva 

 

No Programa de Coleta Seletiva, os plásticos e papéis recolhidos, juntamente com todas as 

peças metálicas, deverão ser encaminhados às indústrias de reciclagem.  

O programa consistirá inicialmente de ações simples e eficazes, até que seja efetivamente 

incorporado pelos funcionários. Estas ações consistem em: Levantamento da situação atual; 
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Apresentação do programa aos funcionários, constando os objetivos e metas a serem alcançadas, 

bem como os prazos para realização do programa; Manutenção de tambores de coleta de plástico e 

papel em local anexo ao escritório, bem como, tambores para plástico, papel e metal próximo à área 

industrial; Direcionamento dos resíduos para reciclagem; e Execução de novo levantamento, 

confrontando os dados obtidos com a meta estabelecida.  

Caso a meta não seja atingida, promover novas reuniões e estabelecer novos procedimentos, 

buscar novos parceiros, dentre outras medidas.  

 

5.2. Programa de Educação Ambiental 

 

O programa de educação ambiental tem como objetivo geral sensibilizar os funcionários 

diretos e indiretos acerca da necessidade da proteção do meio ambiente a partir da execução de 

projetos e atividades específicas de Educação Ambiental que trabalham as características da 

empresa e os impactos negativos que o empreendimento poderia causar no meio ambiente. 

 

5.3. Projeto Técnico de Reconstituição da Flora 

 

A intervenção em Área de Preservação Permanente (0,12ha) foi realizada pela empresa 

Pneucar na época de sua instalação no ano de 1980. Devido à ausência de áreas na mesma 

propriedade, foi concedida pela prefeitura uma área para implantação do PTRF, dentro do Aterro 

Sanitário Municipal, porém situada distante das células já implantadas e da área de expansão. 

O objetivo da implantação do PTRF é executar recomposição em uma área de 0,24ha de 

forma a promover rápida revegetação da flora em conectividade com remanescente florestal 

existente (mata atlântica em estágio sucessional médio). 

 

6. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 

 

Por estar localizado numa Área de Preservação Permanente, o empreendimento, funcionando 

há mais de 28 anos, se enquadra na Lei Estadual nº 20.922 de 16/10/2013 que trata de atividades 

antrópicas em tais localidades, inclusive atividades consolidadas. 

 

6.1. Compensação Florestal 

 

O art. 5º da Resolução Conjunta SEMAD/IEF Nº 1804/2013 determina: 

 

“Nas áreas de preservação permanente será respeitada a ocupação antrópica 

consolidada, desde que atendidas as recomendações técnicas do poder 

público para a adoção de medidas mitigadoras e de recuperação de áreas 

degradadas”. 

(g.n.) 

 

Considera-se, ainda, quanto a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), o 

disposto no art. 5º da Resolução CONAMA nº 369/2006 que traz: 
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“Art. 5º - O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão 

da autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, as 

medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no § 4º, 

do art. 4º, da Lei nº4.771, de 1965, que deverão ser adotadas pelo requerente. 

(...) 

§ 2º - As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem 

na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na 

mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente: 

I - na área de influência do empreendimento, ou 

II - nas cabeceiras dos rios.”  

(g.n.) 

 

Isto posto e, com base nos dados apresentados pelo empreendedor, tem-se as áreas de 

intervenção: 

 

Tabela 02. Área de Intervenção. 

Tipo de Intervenção Área de Intervenção 
Área de Compensação 

Florestal 

Regularização de Ocupação Antrópica 

Consolidada em APP 
0,12ha 0,24ha 

 

7. Controle Processual  

7.1 Histórico Processual 

 

 Em 08/07/2008 o empreendedor formalizou Processo de Licença de Operação Corretiva no 

órgão ambiental (PA 01971/2004/003/2008). Após análise dos autos pela equipe interdisciplinar o 

pedido de licença apresentado foi deferido com condicionantes através da 42ª Reunião Ordinária da 

Unidade Regional Colegiada do COPAM Leste Mineiro, realizada no dia 19/12/2008, válida por 04 

anos (até 19/12/2012). 

 Em fevereiro de 2012, o empreendedor, por meio de requerimento formal, solicitou a exclusão 

de objeto da condicionante nº 05, anexo II, item 03, do Programa de Automonitoramento dos 

Efluentes Atmosféricos, contida no Parecer de Alteração de Condicionante nº 058695/2011 da 

Licença na fase de LOC nº 108/2009, Processo nº 01971/2004/003/2008. A equipe interdisciplinar 

manifestou-se favoravelmente ao pedido do empreendedor, conforme justificativas presentes no 

anexo de alteração, exclusão ou inclusão de condicionantes, protocolo SIAM n°. 158488/2012. A 

solicitação foi levada ao COPAM, que se manifestou pelo deferimento do pedido na 77ª Reunião 

Ordinária da Unidade Regional Colegiada do COPAM Leste Mineiro, realizada no dia 20/03/2012. 

 Findo o prazo de (quatro) anos da licença, o empreendedor deixou de solicitar a revalidação 

da LO nos moldes que determina a Deliberação Normativa do COPAM n°. 17/96,  e continuou 

operando sem a devida regularização ambiental, razão pela qual foi autuado, conforme auto de 

infração n°. 135334 e auto de fiscalização n°. 087/2013, ambos de 05/08/2013, oportunidade em que 

teve suas atividades suspensas. Posteriormente, com o objetivo de voltar a operar, solicitou um 
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termo de ajustamento de conduta ao órgão ambiental, que será melhor detalhado em tópico próprio 

deste parecer único.  

 

7.2 Do Controle Processual Propriamente Dito 

  

Depreende-se dos autos que em 06 de junho de 2013 o empreendedor formalizou pedido de 

Licença de Operação Corretiva, PA n°. 01971/2004/006/2013, para atividade de recauchutagem de 

pneumáticos (Cód DN COPAM 74/2004 C-02-03-8) com área útil de 0,2938 ha, e contando com a 

colaboração de 70 empregados. Segundo DN COPAM 74/2004 o empreendimento enquadra-se na 

classe 3 e localiza-se na área urbana do município de Caratinga/MG.  

Os dados e documentação trazidos aos autos informam que o empreendimento opera a 

atividade no endereço atual desde 13/08/1980. 

 Através da análise do FCEI apresentado extrai-se que o empreendimento: 

  Está localizado no interior e/ou entorno da Área de Proteção Especial Ribeirão da Laje e 

área de Proteção Permanente Pedra da Itaúna;  

 Faz uso de recursos hídricos exclusivo da concessionária local COPASA; 

 Está localizado na zona urbana do município; 

 Ocorrerá intervenção em área de preservação permanente. 

 

As informações prestadas no FCEI são de responsabilidade da Senhora Cecilia Marciano da 

Silva, cujo vínculo com o empreendimento encontra-se comprovado através do instrumento 

procuratório juntado aos autos. Já o requerimento de licença é de responsabilidade do Senhor Hugo 

Winícius Moreira Silva, também com procuração nos autos. 

Foi apresentada declaração de conformidade n°. 023/2013, onde a Prefeitura Municipal de 

Caratinga/MG declara que o tipo de atividade desenvolvida pelo empreendedor e local de instalação 

do empreendimento está em conformidade com as leis e regulamentos do município. O documento 

foi assinado pelo senhor Álvaro Tápias Chinchila, Secretário de Serviços Urbanos, Transportes e 

Meio Ambiente. Juntou termo de posse do Secretário, comprovando seu vínculo com o município de 

Caratinga.  

Pelos dados constantes do FCEI, depreende-se que o empreendimento faz uso de recursos 

hídricos exclusivamente de Concessionária Local, fornecido pela empresa de abastecimento 

COPASA. O empreendedor apresentou também declaração da Companhia de Saneamento 

informando que a ligação de esgoto da PNEUCAR está conectada à rede de esgotamento sanitário 

desde 04/04/2013, documento este assinado pelo senhor Albino Junior Batista Campos, Gerente do 

Distrito da COPASA em Caratinga.  

A responsabilidade técnica pela elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA) e do 

Plano de Controle Ambiental (PCA) é do Engenheiro Mecânico, especialista em Segurança do 

Trabalho, o Senhor Alex Sandro Lucciola Rosa, conforme ART n°. 14201300000000952274, 

devidamente quitada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

(CREA-MG) conforme comprovante anexado. O profissional encontra-se inscrito no CREA-MG sob o 

n°. 61615/D. 
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Consta dos autos cópia digital e declaração devidamente assinada pelo representante da 

empresa, declarando para todos os fins que o conteúdo digital apresentado para o processo é uma 

cópia íntegra e fiel dos documentos impressos correspondentes. 

 

  O empreendedor apresentou ainda: 

 

 Instrumento procuratório nomeando os Senhores Alex Sandro Lucciola Rosa, Cecília 

Marciano da Silva e Hugo Winícius Moreira Silva como representantes do empreendimento, podendo 

responder pela PNEUCAR perante os órgãos ambientais; 

 Cópia dos documentos de identificação pessoal (RG) da procuradora Cecília Marciano da 

Silva e do procurador Hugo Winicius Moreira Silva (CNH); 

 Declaração de coordenadas geográficas de um ponto central do empreendimento; 

 Cópia dos documentos de identificação (CNH) dos senhores Hermogenio Manoel de Oliveira, 

Gladson Ramalho de Oliveira e Sandra Ramalho de Oliveira, sócios/administradores do 

empreendimento; 

 Comprovante de inscrição da pessoa jurídica na receita federal, declarando como ativa a 

situação cadastral da empresa; 

 Alteração contratual do empreendimento; 

 Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental; 

 Auto de vistoria do corpo de bombeiros, Série MG – N°. 046415, Processo n°. 086/2012, 

Vistoria n°. 020/2014, válida até 12/03/2019; 

 Cadastro Técnico Federal do Empreendimento e da Empresa de Consultoria Ambiental 

Lucciola Engenharia e Consultoria Ltda; 

 

A equipe técnica da SUPRAM-LM realizou vistoria no local do empreendimento em 23/07/2013, 

conforme relatório de vistoria n°. 084/2013. 

Em 19/012/2013 esta Superintendência solicitou ao empreendedor, através do OF. SUPRAM-

LM – N°. 206/2013, informações complementares para subsidiar a análise do Processo de LOC. 

Dada a insuficiência das informações prestadas, o requerimento foi reiterado através do OF. 

SUPRAL-LM n°. 287/2015 e As informações foram apresentadas ao órgão ambiental em sua 

integralidade e dentro do prazo determinado. 

O imóvel onde está localizado o empreendimento encontra-se registrado no cadastro de 

registro de imóveis da comarca de Caratinga/MG, está matriculado sob o número 2.696, fl. 296, livro 

n°. 2-I, de propriedade do Senhor Hermogenio Manoel de Oliveira. Assim, o empreendedor 

apresentou contrato de comodato de área comercial onde o proprietário da área cede à PNEUCAR a 

cessão do direito de uso da área do imóvel, a ser utilizada exclusivamente para fins comerciais. 

O pedido de Licença de Operação Corretiva (LOC) consta publicado pelo empreendedor na 

imprensa local/regional, Diário de Caratinga; e, também, pelo COPAM, na Imprensa Oficial de Minas 

Gerais (IOF/MG) de 11/06/2013, Diário do Executivo, Caderno 1, p.23.  

 

Os custos referentes ao pagamento dos emolumentos constam devidamente quitados, 

conforme se verifica por meio dos Documentos de Arrecadação Estadual (DAE) apresentados. Os 

custos referentes à análise processual serão apurados em Planilha de Custos. Ressalta-se que nos 
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termos do artigo 7º da Deliberação Normativa n.º 74/04 o julgamento e a emissão da respectiva 

licença ambiental ficam condicionados à quitação integral dos referidos custos. 

Foi expedida pela SUPRAM LM em09/12/2015 a Certidão Negativa de Débito ambiental n° 

1196937/2015, constatando da inexistência de débito decorrente de aplicação de multas por 

infringência à legislação ambiental até a referida data.  

Em consulta ao Sistema CAP não se verificou a presença de Autos de Infração em nome do 

empreendimento, conforme se observa do print da tela juntado.  

Dessa forma, o processo encontra-se devidamente formalizado e instruído com a 

documentação exigível no Formulário de Orientação Básica (FOBI), devendo ser observadas as 

condicionantes elencadas ao final deste Parecer Único (PU). 

 

7.3 Da Implantação do Empreendimento no interior e/ou entorno de  Unidade de Conservação 

APE – Ribeirão da Laje – APA Pedra Itaúna 

 

O empreendedor apresentou declaração emitida pela Coordenadoria de Unidades de 

Conservação do Município de Caratinga, informando que o empreendimento Pneucar Pneus 

Caratinga LTDA está a menos de 10 km da Área de Proteção Especial Ribeirão Laje - APA Pedra 

Itaúna, e fora da zona de amortecimento do Parque Municipal de Caratinga. A Coordenadoria 

concedeu ao empreendimento anuência ambiental para operação do empreendimento na área em 

que se localiza, tal documento autorizativo foi assinado pela Senhora Camila de Andrade Leitão, 

Coordenadora das Unidades de Conservação do município.  

Assim, restou autorizada permanência do Empreendimento no entorno da UC, estando a 

validade da autorização vinculada à vigência dos prazos expedidos dentro do processo de 

licenciamento.  

 

7.4 Do Termo de Ajustamento de Conduta 

 

Conforme relatado no histórico processual, o empreendedor não formalizou dentro do prazo 

determinado pela legislação o processo de revalidação da licença concedida em 20/03/2012. 

 Assim, foi autuado e teve as atividades da empresa suspensas, motivo pelo qual solicitou ao 

órgão ambiental um Termo de Ajustamento de Conduta.  

 O termo firmado com o órgão ambiental estipulou a seguinte adequação:  

 

 Apresentar relatório fotográfico comprovando a instalação do Sistema de Tratamento de 

Efluentes Sanitários composto por fossa séptica e reator anaeróbio com recheio de bambu, 

conforme informado nos estudos. Prazo: 06 (seis) meses a partir da assinatura do termo. 

 

A cláusula do TAC foi devidamente cumprida e o laudo fotográfico juntado aos autos. 
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7.5 Da Regularização de Ocupação Antrópica Consolidada em APP 

 

 O Empreendedor informou no FCEI que ocorrerá intervenção em área de preservação 

permanente referente a um pequeno curso d´água denominado de Córrego São Silvestre, localizado 

na divisa da propriedade.  

Assim, o requerente solicitou a regularização ambiental referente às estruturas que se 

encontram em Área de Preservação Permanente (APP); para tanto, formalizou pedido de 

Intervenção Ambiental1 com fins de regularização de tal intervenção – PA n.º 02113/2014 em uma 

área de 0,12 ha.  

 Cumpre reafirmar que o empreendimento localiza-se em área urbana, e enquadra-se como 

ocupação antrópica consolidada, uma vez que sua instalação deu-se antes à publicação da Lei 

Estadual n°. 14.309 de 19/06/2002: 

 

Art. 11. Nas áreas de preservação permanente, será respeitada a ocupação antrópica 

consolidada, vedada a expansão da área ocupada e atendidas as recomendações 

técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras e de recuperação 

de áreas degradadas.  

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ocupação antrópica 

consolidada o uso alternativo do solo em área de preservação permanente 

estabelecido até 19 de junho de 2002, por meio de ocupação da área, de forma 

efetiva e ininterrupta, com edificações, benfeitorias e atividades 

agrossilvipastoris, admitida neste último caso a adoção do regime de pousio. (g.n).  

 

Denota-se dos autos que o empreendimento encontra-se instalado e em operação em data 

anterior a 19/06/2002, conforme se pode observar através do Contrato de Constituição da Sociedade 

apresentado, datado de 11/08/1980 e comprovante de inscrição da pessoa jurídica datada de 

13/08/1980.  

O empreendedor apresentou também declaração de ocupação antrópica, onde o proprietário 

da área declara que o terreno onde se localiza o empreendimento foi efetivamente instalado, utilizado 

para fins comerciais e totalmente concluído anteriormente à data de 19/06/2002. 

Anexou-se a documentação pertinente ao procedimento administrativo: 

 Requerimento para intervenção ambiental; 

 Instrumento de procuração; 

 Documentos de identificação pessoal dos outorgantes e outorgados; 

 Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ) do empreendimento; 

 Contrato de Constituição da Sociedade e 12ª Alteração Contratual; 

 Cópia da escritura de compra e venda do imóvel onde se situa o empreendimento; 

 Contrato de Comodato da área; 

 Roteiro de localização/Croqui de acesso; 

 Declaração de ocupação antrópica; 

 Laudo técnico de inexistência de alternativa técnica locacional; 

                                                 
1
 A análise do Processo Administrativo de Intervenção Ambiental ocorreu de forma integrada ao pedido de 

LOC.   
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 Plano simplificado de utilização pretendida; 

 Planta planialtimétrica; 

 Projeto Técnico de Reconstituição da Flora; 

 Memorial fotográfico; 

 Autorização da Prefeitura Municipal de Caratinga, Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, transportes e meio ambiente, para realização da implantação do Projeto Técnico de 

Recomposição da Flora em área de 2.400 m², no aterro sanitário do município. 

A Resolução SEMAD/IEF n.º 1905/2013 ao dispor sobre os processos de autorização para 

intervenção ambiental no âmbito do Estado de Minas Gerais definiu: 

 

Art. 1º - Para efeitos desta Resolução Conjunta considera-se: 

I - intervenção ambiental: 

a) supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo 

do solo; 

b) intervenção com ou sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de 

preservação permanente - APP; 

c) destoca em área remanescente de supressão de vegetação nativa; 

d) corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas; 

e) manejo sustentável da vegetação nativa; 

f) regularização de ocupação antrópica consolidada em APP; 

g) supressão de maciço florestal de origem plantada, tendo presença de sub-bosque 

nativo com rendimento lenhoso; 

h) supressão de maciço florestal de origem plantada, localizado em área de reserva 

legal ou em APP; 

i) supressão de florestas nativas plantadas que não foram cadastradas junto ao 

Instituto 

Estadual de Florestas - IEF; 

j) aproveitamento de material lenhoso. (g.n.) 

 

 Quanto à alternativa técnica locacional informa o empreendedor que a localização da 

Empresa facilita o acesso e transporte dos produtos produzidos, além de sua maior viabilidade 

técnica-econômica. Informa que apesar da atividade desenvolvida ser considerada de médio 

potencial poluidor, por se tratar de um atividade de recauchutagem de pneumáticos, não serão 

gerados efluentes líquidos industriais. Reforça que o empreendimento não é causador de significativo 

impacto ambiental, e, por fim, reafirma que o local é o mais propício ao desenvolvimento da 

atividade, inexistindo alternativas locacionais.  

 Assim, a equipe interdisciplinar entende que a alternativa apresentada cumpre o preceito pela 

melhor seleção técnica locacional, uma vez que se trata de empreendimento que já opera na 

localidade há mais de 20 anos, em área urbana antropizada, restando caracterizado, conforme 

informado pelo empreendedor, que não haverá expansão da área ocupada.  

 

 

 

 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Leste Mineiro 

 

1192139/2015 
09/12/2015 

Pág. 13 de 18 

 

Rua Vinte e Oito, nº100, Ilha dos Araújos, Governador Valadares, MG, CEP: 35.020-800 
Telefax: (33) 3271-4988 

8. Discussão 

 

 Conforme já mencionado no Controle Processual, o empreendimento foi autuado no dia 

05/08/2013 por operar em licença, conforme Auto de Infração n°. 135334 e Auto de Fiscalização n°. 

087/2013. Teve as atividades suspensas, aplicação de multa, e somente voltou às atividades após 

firmar Termo de Ajustamento de Conduta com o órgão ambiental.  

 

9. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da Supram Leste Mineiro sugere o deferimento desta Licença 

Ambiental na fase de Licença de Operação em caráter Corretivo, para o empreendimento Pneucar 

Pneus Caratinga Ltda. para as atividades de “Recauchutagem de pneumáticos e Alinhamento, 

Balanceamento, Revenda de pneus, câmaras de ar, protetores e outros”, no município de Caratinga, 

MG, pelo prazo de 06 (seis) anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas 

propostos. 

Este parecer sugere também o deferimento da intervenção em área de preservação 

permanente com regularização de uso antrópico consolidado em 0,12ha (e outras intervenções 

ambientais autorizadas neste parecer). 

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas 

neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Unidade 

Regional Colegiada do Copam Leste Mineiro. 

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 Leste Mineiro, tornam o empreendimento 

em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Leste 

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). 

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. 

 

10. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) da Pneucar Pneus Caratinga 

Ltda. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) da Pneucar 

Pneus Caratinga Ltda. 

Anexo III. Relatório Fotográfico da Pneucar Pneus Caratinga Ltda. 

. 
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Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) da Pneucar Pneus Caratinga 

Ltda. 

 

Empreendedor: Pneucar Pneus Caratinga Ltda. 

Empreendimento: Pneucar Pneus Caratinga Ltda. 

CNPJ: 21.523.543/0001-63 

Município: Caratinga 

Atividade(s): Recauchutagem de pneumáticos e Alinhamento, Balanceamento, Revenda de 
pneus, câmaras de ar, protetores e outros. 

Código DN 74/04: C-02-03-8 

Processo: 01971/2004/006/2013 

Validade: 06 (seis) anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

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

Durante a vigência de 
Licença de Operação 

Corretiva 

02 

Execução do “Programa de Educação Ambiental”, conforme 
cronograma apresentado. Apresentar anualmente a Supram-LM 
relatório técnico e fotográfico comprovando a execução do 
mesmo.  

Durante a vigência de 
Licença de Operação 

Corretiva 

03 

Firmar Termo de Compromisso de Compensação Florestal – 
TCCF, junto ao órgão ambiental. 30 (trinta) dias após a 

concessão da licença. 

04 

Apresentar o Termo de Compromisso de Compensação Florestal 
– TCCF, devidamente registrado no Cartório de Títulos e 
Documentos. 

10 (dez) dias após a 
assinatura. 

05 

Executar o Projeto Técnico de Reconstituição da Flora, por 

intervenção em Área de Preservação Permanente (0,24ha), 

conforme proposto pelo empreendedor. Apresentar anualmente 

relatório técnico/fotográfico comprovando a execução do mesmo. 

60 (sessenta) dias. 

06 

Execução do “Programa de Coleta Seletiva”, conforme 

apresentado. Apresentar anualmente a Supram-LM relatório 

técnico e fotográfico comprovando a execução do mesmo.  

Durante a vigência de 
Licença de Operação 

Corretiva 

* 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 Licença de Operação Corretiva (LOC) da Pneucar 

Pneus Caratinga Ltda. 

  

1. Efluentes Líquidos 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Entrada e Saída do 

Sistema de Tratamento dos 

Efluentes Sanitários  

DBO, DQO, óleos e graxas, agentes tensoativos, 

coliformes Totais, sólidos em 

suspensão, sólidos sedimentáveis e pH. 

Semestralmente 

Entrada e Saída do 

Sistema Separador de Óleo 

e Água 

DQO, óleos e graxas, agentes tensoativos, sólidos 

em suspensão, sólidos sedimentáveis e pH 
Semestralmente 

 

Relatórios: Enviar semestralmente a Supram-LM os resultados das análises efetuadas. O relatório 

deverá ser de laboratório(s) acreditado(s), para os ensaios e calibrações realizadas, nos termos da 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), ou homologado(s), para os ensaios e calibrações realizadas junto à Rede 

Metrológica de âmbito estadual integrante do Fórum de Redes Estaduais e que disponha de um 

sistema de reconhecimento da competência de laboratórios com base nos requisitos da Norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, conforme exige a DN 167/2011, 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: As análises físico-químicas deverão ser realizadas por empresas 

independentes, de idoneidade comprovada. 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 

 

Enviar anualmente a Supram-LM, os relatórios de controle e disposição dos resíduos sólidos 

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

profissional e a assinatura do responsável técnico pelas informações. 

 

Resíduo Transportador Disposição final Obs. 

(**) Denominação Origem Classe 

NBR 

10.004 

(*) 

Taxa de 

geração 

kg/mês 

Razão 

social 

Endereço 

completo 

Forma 

(*) 

Empresa responsável 

Razão 

social 

Endereço 

completo 

(*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la. 

(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 

1- Reutilização 

2 - Reciclagem 

3 - Aterro sanitário 
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4 - Aterro industrial 

5 - Incineração 

6 - Co-processamento 

7 - Aplicação no solo 

8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

9 - Outras (especificar) 

 

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

comunicar previamente à Supram-LM, para verificação da necessidade de licenciamento específico. 

As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 

empreendedor. Fica proibida a destinação dos resíduos Classe I, considerados como Resíduos 

Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o 

empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente. 

Comprovar a destinação adequada dos resíduos sólidos de construção civil que deverão ser 

gerenciados em conformidade com as Resoluções CONAMA n.º 307/2002 e 348/2004. 

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

resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser 

mantidos disponíveis pelo empreendedor. 

 

3. Efluentes Atmosféricos 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Caldeira a lenha Material particulado, NO2 e CO Semestralmente 

 

Relatórios: Enviar anualmente a Supram-LM os resultados das análises 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. 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 Frequência de análise 

Ponto 01 – Frente BR-116 

dB(A) Semestralmente 
Ponto 02 – Lateral da FIAT  

Ponto 03 – Lateral Direita 

Ponto 04 – Fundo da Empresa 

 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Leste Mineiro 

 

1192139/2015 
09/12/2015 

Pág. 17 de 18 

 

Rua Vinte e Oito, nº100, Ilha dos Araújos, Governador Valadares, MG, CEP: 35.020-800 
Telefax: (33) 3271-4988 

Enviar anualmente à Supram-LM 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.º 01/1990. 

O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 167/2011 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-LM, 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 da Pneucar Pneus Caratinga Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Vista da entrada do empreendimento.         Foto 02: Caldeira a óleo (desativada) e a lenha. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03: Cabine de cola.                                                    Foto 04: Setor de Vulcanização a quente e a frio.       

 

Foto 05: Novas bandas de rodagem (borracha).      Foto 06: Vista do Depósito de Resíduos e da lenha. 


