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1. Introdução 

 

A Parati Petróleo Ltda, instalada em Juiz de Fora, consiste em um Posto Retalhista cuja 

atividade principal, de acordo com a DN COPAM 217/2017, é classificada no código “F-06-01-7 

Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 

postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação”, com 

capacidade de armazenamento de 400 m³, exercendo também a atividade classificada como “F-02-

01-1 Transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos”. De acordo com a classificação citada, 

a atividade principal, passível de licenciamento ambiental, é caracterizada como potencial poluidor 

médio e porte grande, o que classifica este empreendimento como de Classe 4, que combinada com 

“Critério Locacional 1”, pela supressão de vegetação nativa em 0,0769 há, enquadra o 

empreendimento na modalidade de Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC 2).  

O empreendimento possuía Licença de Operação com validade até 25/07/2017. Em 

16/04/2018, através da análise do processo de Revalidação da Licença de Operação foi enviado o 

ofício nº 1557/2018, ao empreendedor, informando a necessidade de realizar a nova caracterização 

do empreendimento de acordo com a Deliberação Normativa Copam nº 217/2017, uma vez que o 

empreendimento entrou com processo de revalidação da licença na vigência da DN 74/2004, sob 

pena de arquivamento do processo por insuficiência de informações. O ofício foi recebido pelo 

empreendimento no dia 16/04/2018, e o prazo de 60 dias se encerrou em 15/06//2018. Não foi 

verificado protocolo ou envio, por parte do empreendedor, do documento solicitado, não tendo 

atendido ao prazo estabelecido no Decreto 47.383/2018. Sendo assim, o processo de Revalidação 

da Licença de Operação foi arquivado. 

O empreendedor entrou com pedido de assinatura de termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) junto ao Órgão Ambiental em 18/09/18. Em 26/03/2019 foi assinado o TAC sob n° 

0166695/2019. Desde então, o empreendimento opera amparado pelo referido TAC.  

Em 20/02/2019 a empresa protocolou processo para obtenção da Licença de Operação 

Corretiva sob n° 579/2001/006/2019. 

Em 16/08/2019 foi realizada vistoria ao empreendimento a fim de subsidiar este Parecer 

Único. 

Em 20/08/2019 foi entregue o ofício solicitando informações complementares ao processo. 

Em 20/11/2019 o empreendedor protocolou as informações complementares solicitadas pela 

SUPRAM ZM para dar continuidade à análise do processo de Licenciamento. 
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2. Caracterização do Empreendimento 

2.1 Localização 

O Empreendimento Parati Petróleo Ltda. está localizado em área urbana predominantemente 

comercial, à rua Felício Manoel Oliveira, n.° 265, Bairro Santa Cruz, no Município de Juiz de Fora – 

MG (Imagem 1).  

 

  Imagem 01: Vista aérea da Parati Petróleo Ltda. Imagem retirada do Google Earth. de 16/08/2019  

  

Segundo certidão emitida pela prefeitura de Juiz de Fora, a atividade exercida pela empresa 

PARATI PETRÓLEO Ltda, CNPJ 01.247.439/0001-86, bem como o local de instalação do 

empreendimento, Rua Feliciano Manoel de Oliveira, 265, Bairro Santa Cruz, Juiz de Fora, MG, estão 

em conformidade com a Legislação Urbana Municipal-Lei 6910, de 31 de maio de 1986 

O empreendimento está localizado na Bacia do Rio Paraíba do Sul, que engloba a região da 

Bacia do Rio Paraibuna, que por sua vez drena a área do município de Juiz de Fora/MG. 

O município de Juiz de Fora, de acordo com o Mapa Geológico de Minas Gerais (COMIG, 

1994), está inserido no domínio tectônico Andrelândia (escama inferior), domínio tectônico de Juiz de 

Fora (escama intermediária) e domínio tectônico Paraíba do Sul (escama superior), no Cinturão de 

Alto Grau Atlântico que são divididos em Sequência Metavulcano – sedimentar Cuieté Velho, 

Complexo Paraíba do Sul e Complexo Juiz de Fora. A temperatura média anual é de 19,0 °C e 

possui Índice Pluviométrico anual de 1.646,6 mm 
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A área do terreno onde está inserido o empreendimento é de 1.127 m² com área construída 

também de 1.127 m². A vizinhança da empresa é composta na parte da frente por uma garagem e 

nas laterais e aos fundos por residências.  

O empreendimento opera na região desde 04/06/1996 e possuía Licença de Operação com 

validade até 25/07/2017 a qual foi arquivada. Atualmente opera amparada pelo TAC sob n° 

0166695/2019 firmado 26/03/2019. 

 

2.2  Descrição da Atividade 

 

O empreendimento tem como principal atividade “Postos revendedores, postos ou pontos de 

abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 

revendedores de combustíveis de aviação” cujo código da Atividade segundo a DN 217/2017 é “F-

06-01-7”, com uma capacidade de armazenamento de 400 m³ de combustível, distribuídos em 4 

(quatro) tanques, sendo 2 (dois) com Diesel S-500 e 2 (dois) com Diesel S-10, destinados a 

comercialização. Segundo apresentado no Plano de Controle Ambiental, o teste de estanqueidade foi 

realizado em 2017 tanto nos tanques quanto nos sistema retalhistas. 

Trata-se de um empreendimento que atua também no Transporte de Produtos Perigosos, 

provenientes das bases de distribuição da Petrobras Distribuidora S.A., Raizen Combustíveis S.A. e 

Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. Foi apresentada a rota dos veículos desde a origem do 

combustível, no município de Betim, até as instalações da empresa. 

A empresa apresentou quadro com os veículos e equipamentos utilizados na unidade. Na 

totalidade são 21 veículos ativos e 14 inativos. Foram descritos 14 (quatorze) caminhões que 

compõe a frota, 7 (sete) Cavalos/Muck e 14 (quatorze) carretas. Foi apresentado também o 

certificado de inspeção veicular – CIV emitidos pelo INMETRO para todos os veículos que se 

encontram ativos. Foi informado, na planilha, que alguns veículos se encontram inativos. Fica o 

empreendedor informado da obrigatoriedade da inspeção veicular nos veículos inativos antes da 

utilização dos mesmos. Trabalham no empreendimento 45 funcionários sendo 43 (quarenta e três) 

fixos e 2 (dois) terceirizados. 

 O empreendedor apresentou o Plano de Atendimento a Emergências – PAE, sendo este um 

documento que descreve os procedimentos a serem tomados em situações de emergências. Posto 

em prática, o PAE é capaz de assegurar o sucesso na organização diante da situação de um sinistro, 

minimizando gastos, perdas e reduzindo os traumas provocados nas pessoas vitimadas. 

Foi apresentado também o curso de Treinamento Básico em Segurança, Meio Ambiente e 

Brigada de Incêndio para Postos de Combustíveis (PC-04 e PC-05) para os funcionários da empresa. 
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Foi apresentado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros n°83457 do Processo 142/1997 

para o Empreendimento Parati Petróleo Ltda com validade até 06/10/2020, e protocolo de pedido de 

Renovação. 

3. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 

 
O empreendimento possui certificado de uso insignificante sob n° 79357/2018, válido até 

24/08/2021, para captação de 6,0 m³/dia em poço com profundidade de 16 m. Quando necessário, 

alem do uso insignificante, o empreendimento também utiliza água da concessionária local, 

CESAMA. 

O consumo de água no empreendimento está relacionado ao consumo humano, descargas 

de sanitários e descarte na caixa SAO pela limpeza dos pisos. 

4. Autorização para Intervenção Ambiental 

 

Para o licenciamento do empreendimento Parati Petróleo Ltda será necessária a 

regularização de intervenção ambiental do tipo “supressão de cobertura vegetal nativa, sem destoca, 

para uso alternativo do solo – 0,0769 ha”, conforme requerimento para intervenção ambiental 

apresentado nos autos. Trata-se de uma intervenção ambiental já executada, sem autorização do 

órgão ambiental competente, motivo pelo qual foi formalizado um processo de AIA corretivo e lavrado 

o Auto de Infração n° 213165/2020 (art. 112, Códigos 301 e 302, do Decreto Estadual 47.383/18 

alterado pelo Decreto Estadual 47.837/20).  

O empreendimento está localizado na zona urbana do município de Juiz de Fora em um 

imóvel locado. O imóvel é composto por áreas de 10 matrículas, a saber: 10.198, 10.199, 10.200, 

496, 497, 498, 501, 500, 499 e 10.201. 

 O empreendedor formalizou processo AIA n° 2214/2020 (SIAM) (Processos SEI! 

relacionados 1370.01.0044591/2020-86, 1370.01.0035014/2020-63, 1370.01.0022604/2020-95 e 

1370.01.0021800/2020-75), na modalidade de intervenção ambiental em caráter corretivo, na 

tentativa de regularizar a intervenção ocorrida. 

Dentre os documentos apresentados constatou-se anexa ao processo a taxa de expediente, 

referente a intervenção requerida, a taxa florestal e a taxa de reposição florestal, ambas devidamente 

quitadas, no valor de R$ 463,95, R$ 25,67 e R$ 110,01, respectivamente. Foi apresentado o Plano 

de Utilização Pretendida com Inventário Florestal – PUP elaborados pelo Engenheiro Florestal Arthur 

Schmidt Junqueira, CREA MG: 145416. 
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Segundo consta no PUP a ocorrência de queimadas na região do empreendimento é 

recorrente e no dia 14/10/2014 um incêndio atingiu o terreno da empresa e a vegetação existente 

nos fundos do imóvel. Esta vegetação ficava localizada próxima aos tanques de armazenamento de 

combustíveis que são substâncias inflamáveis. Sendo assim, como forma de prevenção de 

acidentes, o empreendedor solicitou o corte da vegetação remanescente do local para a construção 

de um aceiro no entorno dos tanques. 

O requerimento de corte da vegetação foi protocolado, em 11/06/2015, na Prefeitura 

Municipal de Juiz de Fora que, por sua vez, realizou vistoria no local no dia 10/06/2015 e autorizou a 

intervenção requerida conforme documento juntado aos autos do processo. Além disso, foi 

estabelecida como forma de compensação a compra de 200 mudas de espécies nativas pelo 

empreendedor. A nota fiscal da compra das mudas foi apresentada.  

No entanto, no momento da solicitação junto a Prefeitura de Juiz de Fora o empreendimento 

Parati Petróleo Ltda possuía Licença de Operação válida obtida junto ao Estado de Minas Gerias. A 

Licença de Operação foi concedida através da análise do processo administrativo n° 

579/2001/003/2012, no dia 27/05/2013 com validade até 27/05/2017. E de acordo com o art. 2° da 

Resolução Conjunta IEF/Semad n° 1.905/2013, norma vigente a época da solicitação da intervenção, 

os requerimentos de intervenção vinculados a processos de licenciamento ambiental deveriam ser 

analisados por meio de processo AIA (autorização para intervenção ambiental) no âmbito do 

licenciamento. Deste modo, verifica-se que o empreendedor deveria ter requerido a intervenção junto 

ao Estado de Minas Gerias e não na esfera municipal. Neste sentido, a equipe da Supram ZM não 

validou a autorização apresentada e solicitou a formalização de um processo de AIA corretiva. 

Avaliando-se a série histórica de imagens da área do empreendimento, disponível no Google 

Earth, verifica-se a existência de vegetação formando um fragmento próximo aos tanques de 

armazenamento de combustível no ano de 2015. Já no ano de 2016 observa-se que parte da área 

sofreu intervenção com retirada da vegetação e impermeabilização do solo. Considerando esta 

informação, verifica-se que a intervenção inicialmente caracterizada como “corte de árvores isoladas” 

na verdade se trata de “supressão de vegetação nativa”. Neste sentido, a equipe da Supram ZM 

solicitou a correção do requerimento para intervenção ambiental e demais estudos compatíveis com 

real intervenção ocorrida na área através do ofício 1.139/2020 (processo n° 1370.01.0022604/2020-

95 Sei!). Cabe ressaltar, que a vegetação primária ou secundária, em qualquer estágio de 

regeneração, do Bioma Mata Atlântica não perderá a sua classificação em casos de incêndios ou 

desmates não autorizados conforme art. 5, da Lei Federal 11.428/2006. 
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Imagem do empreendimento do ano de 2015 demonstrando a existência de vegetação nos fundos do imóvel, 

próximo aos tanques de combustível. 

 

Imagem do empreendimento do ano de 2016 demonstrando a intervenção ambiental já executada e a 

impermeabilização da área.  
O empreendedor apresentou as informações solicitadas pelo ofício n° 1.139/2020, em 

25/08/2020, através do processo sei n° 1370.01.0035014/2020-63. 

Para caracterizar a vegetação que foi suprimida o empreendedor realizou um inventário 

florestal, por meio de censo, na vegetação remanescente existente nos fundos do imóvel nos termos 

do art. 12 do Decreto Estadual 47.749/2019. Para a verificação das informações constantes no 

inventário florestal foi realizada vistoria in loco, pela equipe da Supram ZM, no dia 30/09/2020, 

conforme Auto de Fiscalização n° 16/2020. Em termos gerais, as informações observadas na vistoria 

vão ao encontro daquelas prestadas no estudo. 
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A área de vegetação remanescente foi mensurada em 0,53 ha, onde foram identificadas 80 

exemplares pertencentes a 26 espécies e a 18 famílias botânicas. A família de maior diversidade foi 

Fabaceae (4), seguida de Anacardiaceae, Arecaceae e Myrtaceae (com 2 espécies cada). 

 
Merecem destaque as espécies frutíferas exóticas presentes na área do censo como: 

Eriobotrya japônica (ameixa-amarela), Hovenia dulcis (uva-japonesa), Mangifera indica (manga), 

Morus nigra (amora-vermelha), Musa sp. (banana), Persea americana (abacate). 

De acordo com a lista de espécies apresentada Cedrela fissilis consta na lista oficial de 

espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (Portaria MMA 443/2014) na categoria vulnerável 

e a espécie Mimosa caesalpiniifolia esta na categoria menos preocupante conforme IUCN/2014. As 

demais espécies identificadas não foram avaliadas quanto ao grau de ameaça. Além disso, também 

foram observadas espécies imunes de corte do estado de Minas Gerais (Lei Estadual 20.308/2012), 

a saber: Handroanthus chrysotrichus e Tabebuia chrysotricha. 

As espécies com maior Índice de Valor de Cobertura (IVC) foram: Mimosa caesalpiniifolia 

Benth. (sansão-de-espinho), Mangifera indica L. (manga), seguida de Persea americana Mill 

(abacate) representando aproximadamente 47% dos indivíduos amostrados. Mimosa 

caesalpiniaefolia Benth. é uma leguminosa, muito utilizada como cerca viva na região sudeste, sendo 

nativa para a região nordeste e espécie invasora para a Mata Atlântica. As demais espécies de maior 

IVC para a área são frutíferas exóticas. 

A distribuição diamétrica não se aproximou de um J’ invertido, indicando que o fragmento não 

está balanceado, ou seja, os indivíduos estão distribuídos nas classes diamétricas de maneira 

aleatória, pois se trata de uma mancha descontínua na paisagem de um ambiente urbano. Apesar do 
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DAP médio atingir patamares compatíveis com estágios sucessionais mais avançados, de acordo 

Resolução CONAMA nº 392/2007, não é possível determinar o estágio sucessional apenas 

considerando esta característica. 

Para a distribuição hipsométrica podemos considerar o dossel de 3,55 a 15,97 metros, sendo 

caracterizado como estrutura florestal em estágio inicial de regeneração, conforme já constatado nas 

outras análises verificando-se uma distribuição normal, com um número maior de indivíduos no 

estrato intermediário. 

O índice de diversidade de Shannon (H’) foi de 2,6 e a equabilidade (J’) de 0,82, estes valores 

indicam a baixa diversidade em fragmentos florestal para formações do bioma Mata Atlântica. Porém 

foi considerado dentro do esperado, pois além de se tratar de um pequeno fragmento florestal em 

meio urbano, o local também é muito antropizado e com a forte presença de espécies exóticas, 

muitas vezes frutíferas, o que demonstra o nível de degradação ambiental a que está sujeita esta 

área. 

Para definição do estágio de regeneração foi utilizada a metodologia estabelecida pela 

Resolução Conama 392/2007. Sendo assim, foram observadas as seguintes características: 

ausência de estratificação definida, maioria das espécies nativas enquadradas como pioneiras, 

ausência de epífitas, ausência de trepadeiras, ausência de sub-bosque, serapilheira quando presente 

possui uma camada superficial e por vezes é substituída por espécies ruderais e gramíneas 

invasoras, espécies indicadoras: Trema micranta e Schinus terebinthifolius. Com relação ao DAP e 

altura média observa-se que os valores encontrados são maiores que o indicado para estágio inicial. 

Porém, as espécies que contribuem para esta estrutura são principalmente espécies exóticas, 

frutíferas ou ainda de cunho paisagístico, que estão localizadas nas áreas verdes das residências. 

Sendo assim, a área foi classificada em estágio inicial de regeneração natural. 

Um fator que pode explicar a baixa riqueza de espécies em manchas florestais urbanas é o 

efeito de borda, que em pequenos fragmentos pode causar mudanças no microclima e na 

luminosidade, afetando o potencial de germinação e sobrevivência e, conseqüentemente o 

estabelecimento das plantas.  

A pequena área florestal nos fundos do empreendimento se encontrava, comprometida em 

relação à sua biodiversidade e sustentabilidade. Essas características são marcantes nestes 

pequenos fragmentos florestais urbanos, que muitas vezes apresentam problemas quanto às suas 

populações como: espécies com baixa densidade, com menos de um indivíduo por hectare, árvores 

mortas ou as vezes com elevada infestação de cipós e de gramíneas. Assim fica evidente que a 

composição original da floresta é alterada, com domínio de certos grupos de espécies muitas vezes 

invasoras. 
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A análise quantitativa indicou um volume de 32,53 m³ para a área avaliada de 0,53 ha. Deste 

modo, estimou-se que o volume gerado pela supressão da área de 0,0769 ha em 4,94 m³. Foi 

informado que as árvores foram cortadas com moto serra e o material lenhoso proveniente do corte 

foi utilizado no empreendimento para construção de cercas na propriedade. 

Os impactos ambientais negativos prováveis são perda da biodiversidade pela supressão da 

vegetação, migração da fauna para locais vegetados e perda da beleza cênica oriunda do corte dos 

indivíduos arbóreos do local.  

A Lei da Mata atlântica autoriza em seu artigo 25 a supressão de vegetação nativa em estagio 

inicial, desde que haja avaliação e a consequente autorização pelo órgão ambiental, medida 

efetivada no presente processo administrativo.  

Em termos de medidas mitigadoras, por ser tratar de estágio Inicial de regeneração, 

legalmente não há nenhuma compensação a ser realizada, de acordo com o Decreto Nº 47749/2019 

e Lei Federal 11.428/2006. 

   

5. Reserva Legal 

 

O terreno onde se encontra implantada a Parati Petróleo está localizado em área urbana. 

Sendo assim, não se aplica a averbação de Reserva Legal.  

 

6. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 

 

6.1 Efluentes líquidos sanitários: 

 

Os efluentes líquidos sanitários gerados no empreendimento são provenientes da descarga 

dos sanitários utilizados pelos 45 funcionários. Todo efluente sanitário é encaminhado para um 

sistema de fossa/filtro para tratamento e o efluente final tratado é encaminhado para a rede coletora 

do município. A limpeza periódica do sistema é realizada pela empresa Desentupidora e Prestadora 

de Serviços Elefante Ltda., situada em Juiz de Fora, com licença de operação válida até 06/06/2028. 

O empreendimento possui piso em concreto nas Áreas de Descarga de Combustível, Área de 

Abastecimento e Troca de Óleo, e conta com sistema de drenagem dotado por canaletas 

direcionadas à Caixa SAO - Separadora de Água e Óleo, bem como área de Lavagem de Veículos 

com drenagem também direcionada à Caixa SÃO. 

Toda água pluvial que incide sobre a área do empreendimento é drenada através de 

canaletas para a rede de coleta do município de Juiz de Fora. 
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6.3 Resíduos 

 

A atividade exercida pelo empreendimento implica na geração de resíduos sólidos gerados no 

escritório e unidades de apoio (Estopa e flanelas contaminadas com óleo) e os resíduos de óleo 

gerado na caixa SAO. O próprio empreendimento realiza o gerenciamento dos resíduos gerados em 

suas atividades, providenciando o armazenamento em tambores e a destinação final destes 

resíduos.  

Foi informado que o resíduo de escritório numa taxa de produção de 56 kg/mês é recolhido 

pelo sistema de coleta público municipal de Juiz de fora e encaminhado para o Aterro Sanitário da 

Vital Engenharia Ambiental S/A com licença de operação válida até 15/12/2020. O resíduo de óleo é 

encaminhado para Pró Ambiental tecnologia Ltda,, situada em Lavras/MG, cuja validade da licença 

de operação é 25/09/2028. As estopas e flanelas contaminadas com óleo também são recolhidas 

pela Pró Ambiental para incineração. 

 

6.4 Emissões Atmosféricas: 

 

Quanto aos impactos associados aos Efluentes Atmosféricos, são gerados vapores e gases 

advindos dos respiros dos tanques de combustível, na descarga de combustível e do trânsito de 

veículos na área do empreendimento. Outra importante fonte de poluição atmosférica são os vapores 

liberados pela caldeira movida a óleo BPF, que, segundo informado no momento da vistoria, não 

está sendo utilizada. 

As emissões de gases na atmosfera serão devidamente controladas pelo sistema descarga 

selada instalado nos bocais de abastecimento dos tanques. O dispositivo já se encontra instalado no 

empreendimento. O sistema de descarga selada impede que gases gerados no momento da 

descarga de combustível do caminhão para o tanque de armazenamento escapem para a atmosfera. 

Outra fonte de poluição atmosférica é a caldeira movida a óleo BPF, como já citado 

anteriormente. Foi verificado em vistoria, que o filtro da Chaminé da Caldeira encontra-se instalado. 

No momento da vistoria foi informado que a caldeira não estava operando, será solicitado ao 

empreendedor que faça um comunicado quando da intenção de reutilizar a caldeira, bem como será 

elaborada condicionante de monitoramento atmosférico para o sistema em questão. 

6.5 Emissões de Ruídos: 

 Pela natureza das atividades do empreendimento, os ruídos gerados na área do mesmo são 

provenientes do trânsito dos caminhões que transportam combustíveis e transitam na área do 
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empreendimento, na descarga de combustível. Estes ruídos tendem a se apresentar dentro dos 

níveis de pressão sonora admissíveis pela legislação vigente. 

7. Análise do Cumprimento dos Termos do TAC 

 A seguir são apresentadas os Itens do Termo de Ajustamento firmado entre a Parati Petróleo 

e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o respectivo status de seus cumprimentos. 

Item 01: Executar o programa de gerenciamento dos resíduos sólidos, que deverá incluir a coleta, 

separação, monitoramento e adequação da destinação final, de acordo com as normas técnicas 

vigentes. Prazo: Comprovação em até 90 (noventa) dias após a assinatura do TAC 

Status: Cumprida 

Avaliação: O programa de gerenciamento dos resíduos vem sendo executado pela empresa como 

comprova o documento protocolado sob n°0363892/19 datado de 12/06/2019. O documento 

encaminha Manifesto para Transporte de Resíduos Perigosos aos quais são encaminhados para 

Pró-Ambiental Tecnologia Ltda, situada em Lavras/MG, cuja validade da licença de operação é 

25/09/2028. Foi informado que o resíduo de escritório numa taxa de produção de 56 kg/mês é 

recolhido pelo sistema de coleta público municipal de Juiz de fora e encaminhado para o Aterro 

Sanitário da Vital Engenharia Ambiental S/A com licença de operação válida até 15/12/2020. 

 

Item 02: Executar o Programa de Automonitoramento dos Efluentes Líquidos sanitários, que deverá 

compreender os parâmetros e prazos abaixo descritos: 

Status: Cumprida 

Avaliação: Foram apresentadas as analise da caixa SAO de relatórios elaborados em 14/03/2019 e 

em 05/06/2019. Pela analise apresentada, todos os parâmetros atendem aos padrões estabelecidos 

pela DN 01/08. 

Para a análise do desempenho do sistema de Fossa Séptica, foi apresentado um relatório datado de 

05/06/2019 em que todos os parâmetros atendem aos padrões estabelecidos pela DN 01/08. 

Cabe ressaltar que para a essa condicionante especificamente ficou estipulado que o protocolo das 

análises deveria ser feito anualmente a contar a data de assinatura do TAC, ou seja 26/03/2019. 

Sendo assim, o protocolo na integra das analises com freqüência bimestral deveria ser efetuada até 

o dia 26/03/2020. No entanto, os prazos para entrega de documentação junto aos processos de 

Licenciamento ambiental foram suspenso por força do Decreto 47.890/2020 
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Item 03: Promover os devidos reparos nas trincas existentes na pista de abastecimento, nas ilhas 

das bombas e nas demais áreas onde pode ocorrer o derramamento de combustível. Prazo: 90 

(noventa) dias;  

Status: Cumprida  

Avaliação: Foram efetuados os reparos como comprova o documento protocolado sob 

n°0363892/19 datado de 12/06/2019, com envio de relatório fotográfico. Tais reparos puderam ser 

comprovadas em vistoria realizada nas instalações do empreendimento em 16/08/2019, Auto de 

Fiscalização n°56/2019. 

  

Item 04: Apresentar proposta de alerta a vizinhança em casos de incêndio na unidade. A proposta 

deverá conter sistema de alarme e campanha de comunicação e conscientização da vizinhança 

quanto às ações a serem tomadas quando do acionamento do sistema de alarme: Prazo: 30 (trinta) 

dias; 

Status: Cumprida 

Avaliação: A proposta de alerta à vizinhança em casos de incêndio foi protocolada sob n° 

0242182/19 datada de 25/04/19, e contemplou as seguintes medidas: 

- Elaborar plano de emergência com a população vizinha; 

- Providenciar um panfleto com as informações sobre a atividade comercial que a empresa exerce, 

suas responsabilidades nas questões sociais e ambientais, qual o grau de risco de um possível 

acidente, como proceder e para onde deve se dirigir; 

- Fazer uma simulação com a vizinhança anualmente; 

- Manter sempre atualizado o Plano de Emergência. 

Conforme documentação apresentada para o cumprimento do Item 05 das condicionantes do TAC, o 

empreendimento já está adotando algumas medidas propostas pelo Plano de emergência.  

 

Item 05: Implantar sistema de alerta de incêndio proposto no Item 04 das condicionantes do Termo 

de Ajustamento de Conduta: Prazo: 90 (noventa) dias após a apresentação da proposta na 

SUPRAM - ZM; 

Status: Cumprida 

Avaliação: O projeto de AVCB da empresa Parati Petróleo Ltda já contemplava o sistema de alarme 

de incêndio, conforme informado em documento protocolado sob n°435032/19 datado de 18/7/2019. 

Tal sistema pode ser verificado em vistoria realizada nas instalações do empreendimento em 

16/08/2019, Auto de Fiscalização n°56/2019. 
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Foi distribuída, a comunidade vizinha ao empreendimento, um folheto explicando quais eram as 

atividades desenvolvidas na empresa e o que vem a ser o Plano de Ação Contra Acidentes Fora do 

Controle, cuja responsabilidade das ações fica a cargo dos brigadistas da empresa. Foi apresentado 

também o folheto entregue aos moradores vizinhos como parte do programa de alerta a vizinhança e 

o relatório fotográfico relatando a ação de distribuição dos folhetos. 

  

Item 06: Promover a segregação total da água pluvial dos sistemas de coleta de derrames situados 

nos seguintes pontos: Área de carregamento de combustíveis para os tanques de armazenamento, 

pista de abastecimento e na caixa de contenção de derrames dos tanques de armazenamento de 

combustível: Prazo: 120 (cento e vinte) dias; 

Status: Cumprida 

Avaliação: Foram realizadas as obras de cobertura da pista de carregamento e o desvio total dos 

efluentes pluviais, sendo que toda água incidente no pátio e na área dos tanques de armazenamento 

são direcionadas para o sistema de captação de águas pluviais. Tal informação foi protocolada sob 

n°435032/19 em documento datado de 18/7/2019, que inclui relatório fotográfico. As modificações 

realizadas pelo empreendimento também foram constatadas na vistoria realizada nas instalações do 

empreendimento em 16/08/2019, Auto de Fiscalização n°56/2019. 

  

Item 07: Apresentar relatório consolidado, que comprove a execução de todos os itens supra 

descritos e dentro dos respectivos prazos neles estabelecidos, devidamente acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Prazo: Até o vencimento do TAC ou obtenção da 

licença. 

Status: Prejudicada 

Avaliação: Ainda sendo avaliada, pois o prazo de vencimento de um ano do TAC se deu em 

26/03/2020, período em que os prazos para entrega de documentação junto aos processos de 

Licenciamento ambiental foram suspensos por força do Decreto 47.890/2020 

8. . Controle Processual 

8.1. Relatório – análise documental 

 

A fim de resguardar a legalidade do processo administrativo consta nos autos a 

análise de documentos capaz de atestar que a formalização do Processo Administrativo 

nº579/2001/006/2019 ocorreu em concordância com as exigências constantes do Formulário 

de Orientação Básica, e as complementações decorrentes da referida análise em controle 
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processual, com lastro no qual avançamos à análise do procedimento a ser seguido em 

conformidade com a legislação vigente. 

8.2. Análise procedimental – formalização, análise e competência decisória 

O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 preceitua que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Como um dos instrumentos para concretizar o comando constitucional, a Lei Federal 

n.º 6.938/1981 previu, em seu artigo 9º, IV, o licenciamento e revisão de atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, e estabeleceu, em seu artigo 10, obrigatoriedade do prévio licenciamento 

ambiental à construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 

A Lei Estadual n. º 21.972/2016, em seu artigo 16, condiciona a construção, a 

instalação, a ampliação e o funcionamento de atividades e empreendimentos utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, ao prévio licenciamento ou autorização ambiental de 

funcionamento. 

A referida Lei Estadual, em seu artigo 18, previu o licenciamento ambiental trifásico, 

bem assim o concomitante, absorvendo expressamente as normas de regulamentos 

preexistentes, podendo a emissão das licenças ambientais ser expedidas de maneira 

isolada ou sucessiva, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento 

ou atividade. 

O Decreto Estadual n.º 47.383/2018 também previu o procedimento trifásico, e 

reconheceu a possibilidade de regularização mediante procedimento corretivo, nos termos 

do artigo 32, para aqueles que se encontram em situação de instalação ou operação 

irregular em termos de licenciamento ambiental. 
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Enquadra-se o caso em análise nesse dispositivo, uma vez que o empreendimento 

se socorre do procedimento corretivo por operar sem a devida licença ambiental, razão pela 

qual foi lavrado o Auto de Infração. Em decorrência da autuação, com suspensão das 

atividades, foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta, que o habilitou continuar em 

operação até sua regularização. 

Assim, visando retornar ao curso natural do licenciamento, andou no sentido da 

formalização do devido processo administrativo, conforme rito estabelecido pelo artigo 10 da 

Resolução CONAMA nº 237/1997, iniciando-se com a definição pelo órgão ambiental, 

mediante caracterização do empreendimento por seu responsável legal, dos documentos, 

projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo correspondente. 

Em análise do que consta do FOB e das informações complementares solicitadas e 

prestadas, tal como consta no presente parecer único, verificou-se a completude instrutória, 

mediante apresentação dos documentos e estudos cabíveis, em conformidade com as normas 

ambientais vigentes. 

Ainda, no âmbito do licenciamento ambiental, o CONAMA, nos termos do artigo 5º, II, c, da 

Resolução n. º 273/2000, estabeleceu o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros como elemento 

de instrução do processo administrativo para obtenção de LO apenas para as atividades de postos 

de combustíveis. 

Nesse sentido, conforme relatado, o empreendimento possui estruturas destinadas às 

atividades descritas na Resolução CONAMA n. º 273/2000, qual seja posto de abastecimento de 

combustível, correspondentes ao código F-06-01-7 da DN COPAM n. º217/2017. Assim, para esse 

empreendimento se faz necessário a obtenção de AVCB, tendo sido apresentado documento válido 

até 06/10/2020.  

Considerando a suficiente instrução do processo, e que os documentos foram apresentados; 

e considerando a inexistência de impedimentos, recomenda-se encaminhamento para decisão no 

mérito do pedido. Os custos de análise foram integralmente quitados.  

Noutro giro, conforme previsto no artigo 8º, XIV, da Lei Complementar n. º 140/2011, inclui-

se dentre as ações administrativas atribuídas ao Estado o licenciamento ambiental da atividade 

desenvolvida pelo empreendimento. 
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Quanto a competência para deliberação, esta dever ser aferida pela alteração normativa 

promovida pela Lei 21.972/2016, fazendo-se necessário verificar o enquadramento da atividade no 

que tange ao seu porte e ao potencial poluidor. Classifica-se a presente atividade como classe 4 

(quatro), sendo “grande” o porte do empreendimento, conforme regulamentação da tipologia contida 

na Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, código F-06-01-7.  

Diante desse enquadramento, determina o art. 14º, III, b, da Lei 21.972/2016 que competirá 

ao Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – decidir, por meio de suas câmaras técnicas, 

sobre processo de licenciamento ambiental de grande porte e médio potencial poluidor. 

Assim, concluída a análise, deverá o processo ser incluído em pauta para julgamento pela 

Câmara de Atividades Industriais – CID do COPAM. 

8.3. Viabilidade jurídica do pedido 

8.3.1. Da Política Florestal (agenda verde) 

O empreendimento encontra-se localizado em zona urbana no Município de Juiz de Fora/MG, 

conforme depreende-se da certidão de registro de imóvel. 

Conforme constou dos autos, e observando as coordenadas geográficas de ponto de 

amarração do empreendimento, este não se localiza em Zona de Amortecimento ou Unidade de 

Conservação, dentre aquelas definidas pela Lei Federal n.º 9.985/2000 e pela Lei Estadual n.º 

20.922/2013.  

Lado outro, ainda com referência à política florestal vigente, e conforme consta dos estudos 

ambientais apresentados em informação complementar, bem assim dos dados coletados em vistoria, 

verifica-se a existência de intervenção em vegetação nativa.  

Conforme caracterizado pela equipe técnica trata-se de vegetação nativa em estágio inicial. A 

Lei nº 11.428/2006 autoriza em seu artigo 25  a supressão de vegetação nativa em estagio inicial, 

desde que haja avaliação e a consequente autorização pelo órgão ambiental, medida efetivada no 

presente processo administrativo.  

Em termos de medidas mitigadoras, por ser tratar de estágio Inicial de regeneração, 

legalmente não há nenhuma compensação a ser realizada, de acordo com o Decreto Nº 47749/2019 

e Lei Federal 11.428/2006. 
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Por fim, ainda com referência à política florestal vigente, insta destacar que não foi relatada, 

na análise técnica do estudo ambiental, a ocorrência de significativo impacto ambiental decorrente da 

atividade desenvolvida pelo empreendimento, razão pela qual descabe incidir a compensação 

prevista no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/2000. 

8.3.2. Dos recursos hídricos (Da agenda azul) 

O empreendimento possui certificado de uso insignificante sob n° 79357/2018. Quando 

necessário, alem do uso insignificante, o empreendimento também utiliza água da concessionária 

local, CESAMA.. Assim, o empreendimento encontra-se em consonância com  a politica estadual de 

recursos hídricos.  

8.3.3 Da política do meio ambiente (Da agenda Marrom) 

Quanto ao objeto do presente Processo Administrativo, trata-se de requerimento de Licença 

de Operação Corretiva para a atividades da tipologia “F-06-01-7 Postos revendedores, postos ou 

pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e 

postos revendedores de combustíveis de aviação” e “Transporte de resíduos Perigosos “, nos termos 

da DN COPAM nº 217/2004, passa-se à avaliação quanto ao controle das fontes de poluição ou 

degradação ambiental. 

Da análise dos parâmetros de classificação informados e constatados, concluiu-se que o 

empreendimento se enquadra na classe 4, passível de licenciamento. 

Assim, considerando a viabilidade técnica do empreendimento proposto, no que tange ao 

aspecto locacional e mediante a previsão da implantação de sistemas de controle adequados à 

tipologia e ao porte, em observância à legislação ambiental vigente, atestamos a viabilidade 

jurídica do pedido.  

No que se refere ao prazo de validade desta nova licença, verifica-se, até a presente data, 

a inexistência de auto de infração com decisão definitiva em desfavor do empreendimento 

(devendo-se frisar que as condutas irregulares, constatadas ao longo da vigência da licença, 

foram objeto de autuação, conforme abordado nos itens acima). Nesse cenário, aplicando-se o 

disposto no art. 32, § 4º c/c art. 15, IV do Decreto 47.383/2018, a licença deverá ter seu prazo 

fixado em 10 (dez) anos. 

 

09. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM-ZM sugere o deferimento desta Licença Ambiental na 

fase de Licença de Operação, para o empreendimento Parati Petróleo Ltda exercendo as atividades 

de “Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 
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postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação” e “Transporte 

de resíduos Perigosos” no município de Juiz de Fora/MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao 

cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como qualquer alteração, 

modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram Zona da Mata, tornam o 

empreendimento em questão passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente. 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a obtenção, 

pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis. 

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de Regularização 

Ambiental da Zona da Mata, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e jurídica 

sobre estes, assim como da comprovação quanto à eficiência das medidas de mitigação adotadas. 

 

10. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para a Licença de Operação da Parati Petróleo Ltda. 

 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação da Parati Petróleo Ltda  

 

Anexo III. Autorização para Intervenção Ambiental da Parati Petróleo Ltda 

 

Anexo IV. Relatório fotográfico 
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ANEXO I 

Condicionantes para Licença de Operação da Parati Petróleo Ltda. 
 

Empreendedor: Parati Petróleo Ltda 

Empreendimento: Parati Petróleo Ltda 

CNPJ: 01.247.439/0001-86 

Município: Juiz de Fora 

Atividade: Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação 

Código DN 217/17: F-06-01-7 e F-02-01-1 

Processo: 579/2001/006/2019 

Validade: 10 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 

Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 

no Anexo II, demonstrando o atendimento aos padrões definidos 

nas normas vigentes. 

Durante a vigência da 

licença 

02 

Realizar campanha de alerta a vizinhança em casos de incêndio 

na unidade conforme proposta aprovada pelo TAC 166695/2019. 

A proposta deverá conter sistema de alarme e campanha de 

comunicação e conscientização da vizinhança quanto às ações a 

serem tomadas quando do acionamento do sistema de alarme 

Anualmente. 

03 
Informar a SUPRAM ZM sobre a intenção de reativação da 

Caldeira a óleo. 

No mínimo 15 dias 

antes da reativação 

04 
Realizar analise de emissões atmosféricas na saída do sistema de 

controle implantado na chaminé da caldeira a óleo. 

Semestralmente, 

sendo a primeira 

análise realizada 1 

(um) mês após a 

reativação da caldeira. 

05 

Realizar treinamento básico em segurança e meio ambiente e o 

treinamento básico para brigadista de incêndio e demais 

funcionários com periodicidade não superior a dois anos, 

conforme o estabelecido no Anexo 4 da DN COPAM 108/2007. 

Durante a vigência da 

licença 

06 

Qualquer alteração na capacidade de armazenamento de 

combustível do empreendimento deverá ser comunicada, antes de 

sua execução, à SUPRAM ZM, para os devidos ajustes e 

regularização ambiental. 

Durante a vigência da 

licença 

07 

Manter no empreendimento registros comprobatórios da execução 

dos treinamentos de cada funcionário – Programa de Treinamento 

de Segurança e Meio Ambiente - bem como manter cópia da 

habilitação da empresa ou profissional responsável junto ao 

CREA/MG, conforme o que determina a Deliberação Normativa 

COPAM nº 108, de 24 de maio de 2007. 

Durante a vigência da 

licença 
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08 

Ocorrendo paralisação das atividades, fica o empreendedor 

obrigado a comunicar o órgão ambiental competente, conforme 

procedimentos previstos no Anexo 1 da Deliberação Normativa 

COPAM nº 108, de 24 de maio de 2007. 

Durante a vigência da 

licença 

09 

Ocorrendo o encerramento das atividades, fica o empreendedor 

obrigado a cumprir o procedimento descrito no Anexo 3, da 

Deliberação Normativa COPAM nº 108, de 24 de maio de 2007. 

Durante a vigência da 

licença 

10 

Cumprir com as exigências técnicas para SAAC acima de 15 M³, 

constante no Item 5 Deliberação Normativa COPAM nº 108, de 24 

de maio de 2007 

Durante a vigência da 

licença 

11 

Realizar o cadastro do empreendimento e a disponibilização dos 

dados da solicitação da intervenção ambiental no Sistema 

Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais 

(Sinaflor). 

60 dias após a 

obtenção da licença 

12 

Apresentar relatórios consolidados anuais, de atendimento das 

condicionantes propostas neste Parecer Único, relatando as 

ações empreendidas no cumprimento de cada condicionante e 

plano/programa, acompanhadas, quando possível, de 

documentação fotográfica em um único documento. 

Anual, no mês de 

outubro, a partir de 

2021. 

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

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação da Parati Petróleo Ltda 

Empreendedor: Parati Petróleo Ltda 

Empreendimento: Parati Petróleo Ltda 

CNPJ: 01.247.439/0001-86 

Município: Juiz de Fora 

Atividade: Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação 

Códigos DN 217/17: F-06-01-7 e F-02-01-1 

Processo: 579/2001/006/2019 

Validade: 10 anos  

 

1. Efluentes Líquidos 

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Na Entrada e na Saída do 

sistema Fossa/Filtro 

DBO, DQO, óleos e graxas, 

Temperatura, pH, sólidos suspensos, 

substâncias tensoativas que reagem com 

azul de metileno e sólidos sedimentáveis 

Bimestral 

Entrada e saída dos 

sistemas de caixas SAO 

pH, DQO, óleos e graxas, Sólidos 

sedimentáveis, sólidos suspensos e 

substâncias tensoativas que reagem com 

azul de metileno 

Bimestral 

*O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os 

parâmetros DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico. Para 

os demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples. 

Relatórios: Enviar, anualmente à SUPRAM-ZM, juntamente com o relatório consolidado do 

item 12 das condicionantes deste Parecer Único, os resultados das análises efetuadas. O 

relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro profissional e a 

assinatura do responsável técnico pela amostragem, **Para as amostragens feitas no corpo receptor 

(curso d’água), apresentar justificativa da distância adotada para coleta de amostras a montante e 

jusante do ponto de lançamento. Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório 

responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos do 

§2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto de 

adequação do sistema de controle em acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o ano, o 

órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods 

for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
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2. Resíduos Sólidos 

 

2.1 Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

 

Apresentar, semestralmente, a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR, emitida via 

Sistema MTR-MG, referente às operações realizadas com resíduos sólidos e rejeitos gerados pelo 

empreendimento durante aquele semestre, conforme determinações e prazos previstos na 

Deliberação Normativa Copam 232/2019. 

 

Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberação Normativa Copam nº 232/2019.  

 

2,2 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.  

 

 

 

Resíduo 
Transportador DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO total do 

semestre 

(tonelada/semestre) 

Obs. 

Denomin

ação e 

código da 

lista IN 

IBAMA 

13/2012 

Orig

em 

Clas

se 

Taxa 

de 

geraç

ão 

(kg/m

ês) 

Raz

ão 

soci

al 

Endere

ço 

complet

o 

Tecnolo

gia (*) 

Destinador / 

Empresa 

responsável 

Quanti

dade 

Destin

ada 

Quanti

dade 

Gerad

a 

Quanti

dade 

Armaz

enada 

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 
  

 

 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.  
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• 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. 

 

• 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. Emissões Atmosféricas 

 

Local de Amostragem Parâmetro Freqüência 

Chaminé da caldeira a óleo 

BPF 

MP- material particulado e 
SOx e NOx 

Semestral 

 

Relatórios: Enviar, anualmente juntamente com o relatório consolidado do item 12 das 

condicionantes deste Parecer Único, a SUPRAM-ZM os resultados das análises efetuadas, 

acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como 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 nº 187/2013 e na Resolução CONAMA nº 382/2006. 

 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o 

órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, bem como a medida mitigadora adotada. 

 

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA.. 

 

      IMPORTANTE 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento poderão sofrer 

alterações a critério da área técnica da Supram/ZM, face ao desempenho apresentado. 

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. 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata  

0461029/2020  
Data 16/10/2020 

Pág. 25 de 27 

 

 
SUPRAM ZONA DA MATA 

Rodovia Ubá-Juiz de Fora, Km 02-Horto Florestal–Ubá/MG-CEP: 36500-970 - Telefone: (32) 3539-2700. 

Anexo III 
Autorização para Intervenção Ambiental da Parati Petróleo Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENÇA AMBIENTAL E CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS NATIVAS 
VIVAS 

Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental nº 579/2001/006/2019 
Processo Administrativo de APEF/AIA n° 1370.01.0044279/2020-71Sei! 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 
Razão Social ou Nome: Parati Petróleo Ltda 

Nome fantasia:  

Inscrição Estadual:  CNPJ: 01.247.439/0001-86 

Endereço: Rua Felicio Manoel de Oliveira, 264, Santa 
Cruz 

Município: Juiz de Fora 

CEP: 36.088-190 Tel.: 32 -3211-7690 Fax.: 

SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / EXPLORAÇÃO CONCEDIDA (ha) 
Área total da Propriedade: - 

Área total do Empreendimento: 398,63m² (área construída) 

Supressão de cobertura vegetal nativa, sem destoca, para uso alternativo do solo: 
0,0769 ha 

 Nativa Plantada Total 

Área de Cobertura Vegetal Total - - - 

- Área requerida 0,0769 ha - 0,0769 ha 

- Área liberada 0,0769 ha - 0,0769 ha 

Cobertura Vegetal Remanescente - - - 

Área de preservação permanente - - - 

- Área requerida - - - 

- Área liberada - - - 

Área de Reserva Legal - - Zona Urbana 

Tipologia afetada Área 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração 0,0769 ha 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração - 

Pastagem - 

Árvores isoladas - 

Outros - 

TIPO DE EXPLORAÇÃO 
 Nativa Plantada  Nativa Plantada 

Corte raso com destoca - - Corte de árvores - - 

Corte raso sem destoca 
0,0769 

ha 
- Destoca Nativa - - 

Corte seletivo em manejo - - Limpeza de pasto - - 

Outros (sem supressão)  - - - - 

TOTAL:  - - - - 

Uso de máquina: (X) sim  () não Uso de fogo: () sim  () não 

RENDIMENTO PREVISTO POR PRODUTO/SUBPRODUTO 
Produto/subproduto Unidade Quantidade 

Lenha de floresta nativa m³ 4,94 

DESTINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL LENHOSO (m³) 
 Nativa Plantada  Nativa Plantada 

Lenha para carvão - - Madeira para serraria - - 

Lenha uso doméstico - - Madeira para celulose - - 

Lenha para outros fins 
4,94 - Madeira para outros 

fins 
- - 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata  

0461029/2020  
Data 16/10/2020 

Pág. 26 de 27 

 

 
SUPRAM ZONA DA MATA 

Rodovia Ubá-Juiz de Fora, Km 02-Horto Florestal–Ubá/MG-CEP: 36500-970 - Telefone: (32) 3539-2700. 

ANEXO IV 

Relatório Fotográfico da “Parati Petróleo Ltda.” 

  

Foto 01: Vista dos tanques de 

armazenamento de combustíveis. 

Foto 02: Vista do galpão de estacionamento de 

veículos 

 

  

Foto 03: Lavador de veículos Foto 04: Caldeira a óleo 

 

  

Foto 05: Sistema de caixa SAO da pista de 

abastecimento 

Foto 06: Posto de abastecimento 
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Foto 07: Sistema Fossa Séptica/Filtro Foto 08: Caixa SAO Lavador de veículos 

 


