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1.   INTRODUÇÃO 

Este parecer visa apresentar e subsidiar técnica e juridicamente o julgamento por parte 

Câmara Técnica Especializada de Atividades Industriais - CID, do Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM, quanto ao requerimento de licença de operação corretiva pelo empreendedor 

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A, por meio do Processo Administrativo SLA n° 2286/2020, para o 

empreendimento intitulado RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A, localizado no município de Patos de 

Uberlândia - MG. A atividade a ser licenciada, segundo a Deliberação Normativa n° 217, de 06 de 

dezembro de 2017, é apresentada como “Base de armazenamento e distribuição de lubrificantes, 

combustíveis”.  

O empreendimento em questão teve sua Licença de Operação renovada em 11/12/2015 

(Processo n° 00034/1992/010/2014) para a atividade de Base de armazenamento e distribuição de 

lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis 

automotivos, com capacidade de armazenagem de 12.096 m³. Em 25/01/2018 obteve deferimento 

para o processo n° 00034/1992/014/2017, de Licença de Operação para a ampliação de 9.620 m³ de 

capacidade de armazenagem. 

Em 25 de novembro de 2019, na 35ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Industriais - 

CID, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, o processo de Renovação de Licença de 

Operação do empreendimento, PA 00034/1992/015/2019 foi indeferido por desempenho ambiental 

insatisfatório, em razão do descumprimento de condicionantes e programas de automonitoramento, 

ensejando, pois, as lavraturas dos Autos de Infração nºs. 200170/2019 e 256220/2019. 

O empreendimento se encontra em operação atualmente, amparado por Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), referente aos Autos de Infração previamente mencionados, firmado 

devido à suspensão imposta pela autuação sofrida em decorrência do descumprimento de 

condicionantes e indeferimento do processo de renovação de licença de operação. O referido 

Processo Administrativo foi formalizado em atendimento ao compromisso listado no item 3 do TAC. A 

capacidade de armazenagem é de 21.786 m³, logo, por ter potencial poluidor considerado médio e o 

porte grande, o processo foi enquadrado em classe 4, pela DN 217/2017.  

A análise deste processo se pautou nos estudos apresentados (Relatório de Controle 

Ambiental – RCA e Plano de Controle Ambiental - PCA), na vistoria remota realizada pela equipe 

técnica no empreendimento na data de 02/09/2020 (Resolução Conjunta SEMAD, IEF, IGAM E 

FEAM Nº 2.959, de 16 de abril de 2020), nas informações complementares exigidas e respondidas 

no SLA, e nos documentos exigidos e apresentados no âmbito do TAC.  
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2.   CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento está localizado na Avenida Aldo Borges Leão n°/km 5001, bairro Morada 

Nova, na zona rural no município de Uberlândia; na bacia hidrográfica “Rio Araguari” (Sub-bacia do 

Córrego Major), Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) PN2; entre as 

coordenadas geográficas Latitude 18°59’51’’ N e Longitude 48°23’44’’ O, Datum SIRGAS 2000, 

conforme mapa de localização (Anexo II).  

Localizado a cerca de 15 quilômetros do centro do município de Uberlândia, o 

empreendimento está instalado em área rural e próximo à outras companhias distribuidoras de 

combustíveis, como a Distribuidora Rio Branco de Petróleo e a Base Royal FIC – Distribuidora de 

Combustíveis. Este empreendimento é uma Base de Distribuição Compartilhada (Pool), constituída 

por três companhias (Raízen, Ipiranga e Petrobras), sendo administrada pela Raízen.  

 

FIGURA 1: Localização e área do empreendimento (imagem do dia 09/05/2019). 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2019. 
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O empreendimento RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A é um empreendimento do setor industrial, 

tendo como atividade econômica principal (CNAE) o comércio atacadista de álcool carburante, 

biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por 

transportador retalhista (T.R.R.), estando regularizado na Agência Nacional do Petróleo (ANP) a 

operar sob autorização de nº 292, de 13 de abril de 2018, e registro anterior de nº 587, de 14 de 

setembro de 2017, e nº 486, de 26 de setembro de 2016. 

A capacidade de armazenamento atual é de 21.786 m³, distribuída entre 10 tanques aéreos 

para armazenamento de gasolina, diesel S500, óleo diesel S10, biodiesel B100, etanol anidro, etanol 

hidratado. Foram removidos tanques subterrâneos (compartimentados), estando o local dos mesmos 

concretado. Estes tanques eram de aditivos, os quais se encontram atualmente em 3 tanques aéreos 

construídos recentemente. Atualmente, trabalham aproximadamente 14 funcionários da Raízen, 02 

(dois) funcionários temporários e 17 terceirizados. 

A área total do terreno consiste em 60.000 m², sendo 3.144,08 m² de área construída. A área 

construída é constituída por edificações utilizadas para atividades administrativas e necessárias 

durante a operação do empreendimento, tais como escritórios, guarita, abrigo para motoristas, abrigo 

para incêndio e almoxarifado. O restante são áreas abertas, constituídas basicamente de cinco 

plataformas de carga e duas de descarga, e o parque de tanques, área onde estão localizados os 

tanques de armazenagem.  

Foi apresentada planta de situação do empreendimento na escala de 1:500, no Anexo V do 

RCA, contendo os tanques, ilhas de abastecimento, poços de monitoramento, CSAO e áreas das 

edificações (depósitos, escritórios e abrigos). A base possui 2 praças de bombas com um total de 27 

bombas de produtos e aditivos. As bombas possuem sistema de desarme de emergência, cujas 

botoeiras, monitoradas por um painel lógico, estão instaladas nas plataformas e no escritório, e 

atuam de imediato desarmando todas as motobombas assim que acionada. 

O empreendimento possui diversos equipamentos e sistemas de controle para proteção dos 

sistemas de armazenamento e da qualidade ambiental, tais como: controle de estoques, 

monitoramento intersetorial automático, poços de monitoramento de água subterrânea, válvula de 

retenção junto a bombas, proteção contra derramamento, contenção de vazamento sob a unidade 

abastecedora, canaleta de contenção da cobertura, caixa separadora de água e óleo, proteção 

contra transbordamento, descarga selada, válvula de proteção contra transbordamento e alarme de 

transbordamento. 

O empreendimento funciona em regime de três turnos, sendo um de 7 horas e dois de 8 

horas e 30 minutos por dia, 24 dias por mês e 12 meses ao ano. A energia elétrica é fornecida pela 

concessionária local ou de produção própria, que compreende um gerador movido a óleo diesel, com 
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potência de 550 kvA. O empreendimento possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) n° 

187766, válido até 21/09/2022. 

 

3.   CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL / ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

3.1 Geologia, Geomorfologia e Solos 

O empreendimento está inserido da unidade morfoestrutural Bacia Sedimentar do Paraná, 

que abrange a maior extensão geográfica do Triângulo Mineiro. O Grupo Bauru apresenta a litologia 

da região, formado pelos Uberaba, Marília e Adamantina sotopostas às rochas basálticas da 

Formação Serra Geral do Grupo São Bento (Rocha et al, 2001). Nos terrenos de maiores altitudes 

encontram-se formações de Sedimentos Cenozóico inconsolidados. Uberlândia encontra-se no 

domínio dos Planaltos e Chapadas.  

Esse domínio reflete as altitudes com pouca variação, tendo no ambiente em questão uma 

altitude média de 887 m, tendo sua máxima a 930 m na cabeceira do Córrego Cachoeirinha e sua 

altitude mínima na foz do Rio Uberabinha com 622 m. O relevo é formado por essas pequenas 

variações, apresentando vales espaçados e raros suavemente ondulados. 

Os solos de Uberlândia enquadram-se segundo o Sistema Brasileiro de Solos (EMBRAPA, 

2006), em Latossolos Vermelhos. Esse tipo de solo é característico em regiões com relevo plano, 

suavemente ondulado e em alguns casos em relevo ondulado. 

 

3.2   Hidrografia 

A região possui influência de vários corpos hídricos, como córrego Major, córrego Três 

Marcos entre outros afluentes. Em estudo realizado por Rocha (2003) apud Soares (2008), foi 

determinado o nível do lençol freático na ordem dos 9 metros, em alguns pontos da região do 

córrego Três Marcos. Alternadamente, a Raízen realizou monitoramento dos seus poços na ordem 

dos 11 metros. O monitoramento analítico de águas subterrâneas realizado pela AECOM (2010) na 

Base de Suprimentos de Uberlândia, na mesma região, concluiu uma profundidade média das águas 

subterrâneas por volta dos 15,72 metros.  

Em consulta ao IDE - Sisema (Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos) foi constatado que a área do empreendimento se encontra fora 

de áreas de drenagem a montante de cursos d’água de classe especial. 
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3.3   Clima 

Possui estações bem definidas ao longo do ano, possuindo uma temperatura média anual 

que varia entre 18°C e 23°C. A temperatura máxima chega a atingir a casa dos 30°C nos meses de 

setembro e outubro e temperatura mínima podem marcar 11°C nos meses de junho e julho. A maior 

precipitação acumulada ocorre em dezembro e janeiro, acumulando cerca de 250 mm e tendo o 

período de estiagem no meio do ano, com a mínima de 8mm nos meses de junho, julho e agosto. 

 

3.4   Flora 

A área de influência direta do empreendimento se encontra no bioma do Cerrado. A se julgar 

pelo mapeamento e mclassificação manual em escala 1:5.000 no Google Earth (2019) das áreas 

adjacentes do empreendimento, é possível verificar vegetação remanescente do tipo Cerradão em 

áreas de preservação permanente e do tipo Cerrado Sentido Restrito. Segundo o levantamento de 

cobertura da terra de 2012, o empreendimento está localizado em área de mosaico de vegetação 

campestre com áreas agrícolas, conforme mapa de vegetação apresentada no Anexo II do RCA. 

Também é possível indicar que as áreas no entorno do empreendimento são, em sua 

essência, antropizadas pela presença de chácaras, pasto e áreas agrícolas. Desde 2015, o 

empreendimento está localizado em mancha urbana (IDE-Sisema). Em levantamento no município 

de Uberlândia, as famílias Fabaceae e Vochysiaceae apresentaram maior densidade e frequência de 

espécies, enquanto a Myrtaceae apresentou o maior número de espécies registrado (Araújo et al., 

1997).  

As comunidades vegetais de Cerradão e de Cerrado Sentido Restrito apresentam espécies 

arbóreas similares, mas com aspectos fitossociológicos diferentes, com destaque às espécies de 

Qualea grandiflora Mart. e Vochysia tucanorum Mart. (Costa & Araújo, 2001). Na área diretamente 

afetada do empreendimento, entretanto, é possível apenas observar a presença de indivíduos 

isolados de espécies exóticas, tais como leucena (leucaena leucocephala) e mangueira (Mangifera 

indica), e poucos indivíduos nativos, como ipê (Handroanthus spp.). 

 

3.5   Fauna 

O levantamento quanto a mastofauna nas áreas de influência do empreendimento ressalta a 

frequência de fauna de médio e grande porte, tais como a Hydrochaeris hydrochaeris (capivara), 

geralmente associada associadas à corpos d´água, e indivíduos ameaçada de extinção, como a 

Puma concolor (orça-parda) (PMPEPF, 2011). O levantamento faunístico do Plano de Manejo do 

Parque Estadual Pau furado apresentou que, na área de influência do empreendimento, é possível 
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verificar onze espécies sob algum tipo de ameaça, sendo que três estão classificadas como 

vulnerável, quatro em perigo e duas criticamente em perigo, a jaguatirica e a onça-parda (PMPEPF, 

2011).  

A herpetofauna nas áreas de influência é principalmente caracterizada pela abundância de 

Barycholos ternetzi, Leptodactylus cf. Andreae e distribuição de Barycholos ternetzi, Boa constrictor, 

Crotalus durissus, Leptodactylus cf. andreae,Tropidurus torquatus e Tupinambis merianae, sendo 

todas espécies típicas do Cerrado e nenhuma ameaçada de extinção (PMPEPF, 2011). A avifauna 

na região do Triângulo Mineiro, por sua vez, possui alta prioridade de conservação. Ressalta-se a 

presença de Pygochelidon melanoleuca (andorinha-decoleira), espécie é criticamente ameaçada, e 

outras seis espécies endêmicas do Cerrado (PMPEPF, 2011).  

Conclui-se que a fauna de uma região está, de forma geral, relacionada com as tipologias 

vegetacionais nela representadas. O estado de conservação destas é, portanto, o principal indicador 

da situação da comunidade faunística, sendo que suas dinâmicas populacionais são determinadas 

por condições ambientais flora-dependentes. Desta maneira, ressalta-se a inserção do 

empreendimento em área antropizada com baixa presença de fauna nativa. 

Em consulta ao IDE - Sisema (Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos) foi constatado que a área do empreendimento se encontra fora 

de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. 

 

3.6   Áreas Protegidas 

3.6.1   Área de Proteção Permanente (APP) 

Não há APP na área diretamente afetada pelo empreendimento, no entanto, na área de 

influência direta podem ser encontradas áreas de preservação permanente nas margens dos 

córregos Major e “sem nome”, em propriedade de terceiros. Destaca-se que o lançamento de 

efluente da caixa separadora de água e óleo ocorre no córrego Major. A APP deste córrego se 

encontra em bom estado de conservação. 

 

3.6.2   Reserva Legal (RL) 

O empreendimento está localizado em zona rural, aplicando-se a exigência de manutenção 

de área de reserva legal, conforme disposto na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e 20.922/2013. 

A empresa adquiriu uma área de 2,00 hectares, contígua à matrícula 76.015 (CAR MG-3170206-

E13C.CD89.1D0E.4226.96B9.9F63.576B.87D5), que é objeto do licenciamento, para a 

compensação de 1,20 ha de reserva legal, não inferior aos 20% previstos na legislação.  
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Em 26/12/2017 foi assinado Termo de Responsabilidade de Averbação e Compromisso de 

Reconstituição e Preservação de Reserva Legal pela empresa. O termo afirma que a área de 2,00 

hectares da matrícula 121.776 foi utilizada para Reserva Legal, como medida compensatória da 

matrícula 76.015. A área que foi adquirida para este fim, foi cadastrada no CAR (MG-3170206-

466F.A3E0.639C.4FA0.B460.71F2.6B5C.AE7A).  

A averbação em matrícula ainda não foi realizada. A área de Reserva Legal foi alvo de 

Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF), com o plantio de mudas e monitoramento. A 

reconstituição vem sendo satisfatória, necessitando de acompanhamento e replantio, quando 

necessário.  

 

3.6   Socioeconomia 

O município de Uberlândia possui população estimada de 691.305 pessoas (IBGE, 2019) e 

densidade de demográfica de 146,78 hab/km² (IBGE, 2010), destacando-se como uma cidade 

populosa quando comparada com outros municípios do estado. Apresenta boa infraestrutura local, 

com 98.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 95.2% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 33% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (IBGE, 2010). 

Em relação às atividades econômicas, nota-se a presença significativa do setor industrial e de 

serviços, com participação de 19,3% e 54,3% do PIB em 2016 respectivamente (SEPLAN, 2019). 

Apesar da presença da agropecuária na região, a sua participação no PIB é pouco relevante. O 

empreendimento está localizado em área antropizada, de vocação industrial. O empreendimento é 

limitado a oeste pela filial da empresa Transac Transporte Rodoviário, a leste por estrada de terra 

secundária, ao sul por sua Reserva Legal e ao norte pela BR-455. O RCA informa que, por meio de 

mapeamento e classificação manual das áreas no entorno do empreendimento, identificou-se que 

não há a presença de população residente num raio de 100 metros, tampouco a presença de clínicas 

médicas, hospitais, habitações multifamiliares, escolas etc, conforme mapa de caracterização. 

 

3.7   Zoneamento Ecológico-Econômico e Outras Informações 

Para uma análise ambiental das áreas de influência do empreendimento, foi utilizado o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE), instrumento importante de 

geração de cartas, que permite uma avaliação ambiental de áreas de interesse e contribui para a 

definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável no Estado, orientando 
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investimentos segundo as peculiaridades regionais. Desta forma, por meio de consulta ao site do 

ZEE, foi possível a análise de alguns aspectos referentes à área em questão. 

O componente humano, que envolve a potencialidade social, pode ser entendido como o 

conjunto de condições atuais, medido pelos potenciais produtivo, natural, humano e institucional que 

determina o ponto de partida de um município ou uma microrregião para alcançar o desenvolvimento 

sustentável. O componente humano da área de influência do empreendimento é considerado muito 

favorável. 

A vulnerabilidade natural consiste na incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou 

recuperar-se após sofrer impactos negativos decorrentes de atividades antrópicas. Na área 

diretamente afetada do empreendimento, ou seja, nas áreas de lavra e planta de beneficiamento, a 

vulnerabilidade natural é baixa. 

Considerando, ainda, o componente geofísico e biótico, apresentam-se as seguintes camadas 

de informação do ZEE: Erosão atual: alta; Qualidade ambiental: muito baixa; Risco ambiental: alto; 

Vulnerabilidade dos recursos hídricos: média; Vulnerabilidade do solo à contaminação: baixa; Nível 

de comprometimento da água subterrânea: muito baixo; Potencialidade de contaminação de 

aquíferos: alta; Nível de comprometimento da água superficial: médio; Grau de conservação da 

vegetação nativa: muito baixo; Integridade da fauna: baixa; Áreas prioritárias para conservação: 

baixa; Áreas prioritárias para recuperação: muito alta. 

Insta registrar que os resultados atribuídos às camadas foram confirmados em consulta ao 

IDE - Sisema, plataforma que apresenta uma visão integrada do território. Também através desta 

ferramenta, pôde-se constatar que as áreas do empreendimento se encontram fora de áreas de 

influência de cavidades (com potencialidade média de ocorrência), fora de terras indígenas ou 

quilombolas, fora de reservas da biosfera, fora de corredores ecológicos legalmente instituídos, fora 

de sítios Ramsar e fora de Unidades de Conservação/Zonas de amortecimento. 

Conclui-se que o empreendimento se localiza em local bastante antropizado, com uma 

qualidade ambiental considerada muito baixa e que o foco seria mais na recuperação do que na 

conservação. No entanto, observa-se que, pela atividade desenvolvida pelo empreendimento, as 

questões relacionadas à gestão de contaminação, tanto do solo quanto da água, devem ser alvo de 

monitoramentos constantes. 

 

4.   INTERVENÇÃO EM RECURSOS AMBIENTAIS 

4.1   Recursos Hídricos 
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Para o consumo humano e limpeza das instalações, o empreendimento utiliza água 

proveniente de captação subterrânea por meio de poço tubular, outorgada pela Portaria nº 

1904333/2020, de 28/05/2020. A vazão autorizada é de 05,94 m³/h de águas públicas, durante 03:00 

hora e 42 minutos/dia e 12 meses/ano. A validade da outorga é até 29/05/2030. 

 

4.2   Recursos Florestais (Autorização para Intervenção Ambiental - AIA) 

Não houve solicitação de novas intervenções. 

 

5.   COMPENSAÇÕES 

Não incide imposição de medida de caráter mitigador ou compensatório por não haver AIA, 

nem o processo ser instruído por meio de EIA-RIMA.  

 

6.   ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS  

Abaixo são listados os principais aspectos e impactos ambientais identificados, os quais são 

causados pela operação do empreendimento, o local ou atividade geradora e as medidas 

mitigadoras aplicadas a cada caso: 

6.1 Geração de Efluentes Líquidos:  

1) Efluentes líquidos sanitários: compreendem os efluentes gerados nos sanitários e 

refeitório/cozinha; 

2) Efluentes industriais: compreendem os efluentes gerados na bacia de contenção dos tanques e 

gerador, além das áreas de descarga e carregamento dos produtos; 

3) Armazenamento de resíduos; 

 

Medidas mitigadoras:  

1) O empreendimento possui 2 sistemas de tratamentos de esgoto sanitário. O sistema 1 está 

localizado próximo aos escritórios administrativos individuais da companhia distribuidora de petróleo, 

que participa das operações do Pool e é composta de dois tanques sépticos e sumidouro. O sistema 

2 está localizado próximo ao escritório administrativo da Raízen, este sistema tem uma contribuição 

maior de efluente por atender não só o escritório administrativo da Raízen, como também aos 

motoristas. Este sistema de tratamento é composto de dois tanques sépticos, caixa gradeada, caixa 
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de inspeção e vala de infiltração. Este sistema passou por adequações para realização de 

espaçamentos entre os tubos da vala, de forma a melhorar a infiltração do efluente tratado na vala. 

2) Todos os tanques possuem bacias de contenção com piso impermeabilizado, já no pátio de 

descarga e carregamento, este possui cobertura, além do piso ser impermeabilizado com caimento 

para grelhas e canaletas direcionadoras. A coleta destes efluentes é feita por meio de canaletas 

metálicas ou perfis de concreto que direcionam os efluentes até uma Caixa Separadora de Água e 

Óleo (CSAO). Após tratamento na CSAO, os efluentes são encaminhados para ponto de lançamento 

no Córrego Major. O sistema de drenagem de água pluvial é segregado das grelhas e das bacias de 

contenção da rede de drenagem oleosa. A drenagem da água pluvial tem como destino 3 bacias de 

contenção associadas a curvas de nível, localizadas na área de Reserva Legal. Verificou-se o uso de 

um gerador de energia elétrica movido a óleo diesel, o qual se encontra em local com piso 

impermeabilizado e sistema de contenção de vazamentos. Como medidas de controle o 

empreendimento possui ainda: controle de estoques, monitoramento intersetorial automático, poços 

de monitoramento de água subterrânea (8), válvula de retenção junto a bombas, proteção contra 

transbordamento, descarga selada, válvula de proteção contra transbordamento e alarme de 

transbordamento. 

3) Local coberto e fechado, com piso impermeabilizado com canaletas direcionadoras;  

 

6.2 Geração de Resíduos Sólidos:  

1) Estopas, mantas, borras, filtros, embalagens ou equipamentos de proteção individuais (EPI) que 

eventualmente estejam contaminados com óleo e mistura oleosa da Caixa SAO – resíduos classe I; 

2) Resíduos classe II (papel, plástico, vidro e orgânicos); 

 

Medidas mitigadoras:  

1) São coletados e destinados atualmente pela Raízen ou pela empresa Reciclagem Técnica do 

Brasil LTDA - RECITEC.; 

2) Destinado para coleta pública do município de Uberlândia; 

 

1 e 2) Os resíduos sólidos são armazenados em depósito temporário, separando os diversos tipos de 

resíduos em boxes identificados. Este depósito está situado em local coberto, com fechamento em 

grades e piso impermeabilizado;  
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6.3 Geração de Efluentes Atmosféricos:  

1) Geração de efluentes atmosféricos na queima de óleo diesel para produção de energia elétrica no 

Gerador; 

 

Medidas mitigadoras:  

1) A queima de óleo para geração de energia gera efluentes atmosféricos que podem causar 

poluição. Deve haver monitoramento da emissão quanto aos parâmetros exigidos na legislação, 

assim como manutenção periódica; 

 

6.4 Geração de Ruídos 

Ruídos emitidos no processo de trânsito descarga e carregamento de combustíveis pelos caminhões. 

  

Medidas mitigadoras:  

Deve-se atentar que a comunidade do entorno do empreendimento é caracterizada pela presença de 

áreas de plantação e indústrias, sendo a movimentação de veículos, descarga de produto dos 

tanques aos caminhões os focos de geração de ruídos. Deve haver monitoramento dos ruídos 

emitidos quanto aos parâmetros exigidos na legislação; 

 

6.5   Investigação de Passivo Ambiental 

As etapas da investigação de passivo ambiental do empreendimento em questão iniciaram-se 

com a Investigação Preliminar, de acordo com a ABNT NBR 15.515-1:2007, e Investigação 

Confirmatória, de acordo com a ABNT NBR 15.515-2:2011, junto à Gerência de Áreas Contaminadas 

da FEAM, conforme processo administrativo 034/1992.  

Atualmente, o empreendimento se encontra na última etapa do gerenciamento de áreas 

contaminadas, sendo classificada como uma Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

(AMR) - Industrial, conforme inventário e lista de áreas contaminadas e reabilitadas da Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM) (GERAC/FEAM, 2020). Em novembro de 2019, foi protocolada a 

18ª Campanha de Amostragem de monitoramento, as quais são realizadas anualmente. 
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7.   PLANOS, PROGRAMAS E PROCEDIMENTOS 

7.1   Programa de Avaliação e Gerenciamento de Riscos 

No Programa de Avaliação e Gerenciamento de Riscos do empreendimento são definidas 

medidas de eliminação, prevenção e/ou mitigação de riscos à saúde e segurança das pessoas e no 

meio ambiente. A metodologia adotada contém procedimentos para avaliação do processo 

operacional, instalação ou equipamento e atividade em relação a seu potencial de risco intrínseco e, 

a partir desta, sugestão de medidas que possam eliminar, prevenir ou mitigar a ocorrência de 

incidentes. 

 

7.2   Treinamento de funcionários 

Segundo a Resolução CONAMA nº 273 de 29/11/2000, os proprietários dos estabelecimentos 

e dos equipamentos e sistemas de armazenamento de combustíveis deverão promover o 

treinamento, de seus respectivos funcionários, visando orientar as medidas de prevenção de 

acidentes e ações cabíveis imediatas para controle de emergências e risco. 

Os funcionários do empreendimento devem passar, portanto, por um programa de 

treinamento de pessoal com exercícios teóricos e práticos os treinando para a operação, 

manutenção e resposta a incidentes. Dentre os treinamentos ministrados, destaca-se o de combate a 

incêndio e resgate em espaço confinado; normas regulamentadoras como a 20 - Segurança e Saúde 

no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis – e 35 – Trabalho em Altura. 

 

7.3   Plano de automonitoramento 

O Plano de Automonitoramento deverá atender aos padrões definidos nas normas vigentes, e 

ser executado pelo empreendedor de forma a demonstrar a eficiência dos sistemas de controle 

ambiental adotados. A comprovação do atendimento aos itens deste plano deve estar acompanhada 

de anotação de responsabilidade técnica - ART. 

 

8.   INFORMAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE TAC 

Em análise ao cumprimento das condicionantes listadas no Termo de Compromisso 

Ambiental - TAC, empreendimento RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A., pelo NÚCLEO DE CONTROLE 
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AMBIENTAL – NUCAM TMAP, nos termos da RESOLUÇÃO SEMAD Nº 2.926, 08 de janeiro de 

2020, Artigo 10, a cargo da servidora Simone Freire de Lima Plastina, foi constatado, por meio do 

Relatório Técnico nº 27/SEMAD/SUPRAM TRIANGULO-NUCAM/2020: 

 

Condicionante 1: Relatar a esta SUPRAM sobre qualquer ocorrência atípica ou alterações que 

possam gerar impactos negativos e, em caso de encerramento das atividades. Prazo: Durante a 

vigência do TAC. Análise: Não foram informadas ou constatadas ocorrências atípicas ou alterações 

que gerassem impactos negativos e nem encerramento das atividades no período avaliado. 

Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 2: A comprovação do atendimento aos itens das condicionantes deverá estar 

acompanhada da anotação de responsabilidade técnica - ART, emitida pelo(s) responsável (eis) 

técnico(s), devidamente habilitado(s), quando for o caso. Apresentar, juntamente com o documento 

físico, cópia digital das condicionantes e automonitoramento em formato .pdf, acompanhada de 

declaração, atestando que confere com o original. Os laboratórios de análises ambientais devem 

ser acreditados/homologados, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 216/2017. Prazo: 

Durante a vigência do TAC. Análise: Todos os documentos avaliados estavam acompanhados da 

ART. Tendo em vista a suspensão de atendimentos nas repartições públicas, em virtude da 

pandemia do COVID-19, a condicionante foi considerada cumprida, mesmo quando entregue 

apenas por meio digital. Todos os laboratórios analisados estavam devidamente 

acreditados/homologados conforme determinações da DN 216/2017. Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 3: Formalizar processo de Licença de Operação Corretiva para a atividade de 

Base de armazenamento e distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de 

petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos. (F-06-04-6), com a apresentação 

do Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle Ambiental - PCA, em conformidade 

com Termo de Referência disponível no sítio eletrônico da SEMAD. Obs.: Só será aceita para fins 

de cumprimento desta condicionante a efetiva formalização do processo com a entrega e 

conferência da documentação necessária. Prazo: 120 dias. Análise: Conforme consulta ao Sistema 

de Licenciamento Ambiental – SLA, a solicitação de Licença de Operação Corretiva foi enviada 

juntamente com toda a documentação pertinente, em 09/04/2020. Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 4: Comprovar a destinação dos tanques removidos e demais matérias/resíduos 

contaminados para empresas regularizadas ambientalmente. Prazo: 90 dias. Análise: Foram 

apresentados os seguintes Certificados de coprocessamento de resíduos industriais: (1) CCRI N° 

RECITEC – 969/2019, de 16/09/2019, certificando que 5 tanques de armazenagem de aditivos e 6 
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tambores de resíduos, foram co-processados nas instalações das empresas RECITEC – 

Reciclagem Técnica do Brasil e na Companhia de Cimento Nacional – CNC, no período de 04 e 

16/09/2019. (2) CCRI N° RECITEC – 1040/2019, de 09/10/2019, certificando que 2 tanques de 

armazenagem de aditivos foram co-processados nas instalações das empresas RECITEC – 

Reciclagem Técnica do Brasil e na Companhia de Cimento Nacional – CNC, no período de 17/09 e 

09/10/2019. Cabe ressaltar que, conforme análise anterior do cumprimento das condicionantes da 

Licença de Operação foi constatado a falta de comprovação da destinação de 7 tanques removidos 

das instalações da Raízen. Logo, tem-se que a condicionante foi cumprida. Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 5: Apresentar relatório fotográfico da identificação dos seguintes sistemas de 

controle ambiental do empreendimento: Poços subterrâneos de monitoramento e Fossas sépticas. 

Prazo: 90 dias. Análise: Foi apresentado relatório fotográfico comprovando a instalação de placas 

de identificação nos 8 poços subterrâneos de monitoramento e nos dois sistemas de fossas 

sépticas. Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 6: Apresentar relatório técnico e fotográfico comprovando o tamponamento do 

poço de monitoramento PM-06, de acordo com a NOTA TÉCNICA DIC/DVRC Nº 01/2006. Prazo: 

90 dias. Análise: Foi apresentado o Relatório de tamponamento do poço de monitoramento PM-06, 

n° RACP 24-3/2019, o qual apresenta descrição técnica e fotografias que comprovam o 

tamponamento do poço PM-06 conforme as orientações da NOTA TÉCNICA DIC/DVRC Nº 

01/2006. O trabalho foi executado em 07/01/2020 sob responsabilidade da empresa Diatech 

Ambiental, Responsável Técnico: Erick Camonge Ferraz Mazzali, engenheiro civil, CREA 

5069167325/SP. ART N° 28027230200116578. Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 7: Apresentar relatório técnico e fotográfico que comprove a eficiência de 

tratamento da Fossa séptica próxima ao escritório, assim como se a disposição do efluente tratado 

em vala de infiltração está devidamente dimensionada e adequada para o local instalado, de 

acordo com normas técnicas vigentes. Obs.: Caso seja verificada a necessidade de alteração do 

sistema e/ou processo de tratamento da Fossa séptica próxima ao escritório, apresentar relatório 

técnico das alterações necessárias com o devido cronograma. Prazo: 90 dias. Análise: Foi 

apresentado o relatório técnico e fotográfico de análise do sistema de tratamento da Fossa Séptica, 

elaborado pela empresa Grand Savana Ambiental Ltda, sob a responsabilidade técnica de Marco 

Túlio de Freitas, CRBio 87241/04-D e Nadine Helena Leal Moura, Crea 205691-D. Os trabalhos de 

avaliação foram realizados em 29/01/2020, onde foram perfurados 6 pontos de observação na vala 

de infiltração. Segundo o relatório foi constatado que “a vala de infiltração possui nivelamento e 

caimento correto, porém com espaçamentos da tubulação muito próximos entre si, profundidade 
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inferior às normas técnicas e ausência de pedra brita (material filtrante que facilita a percolação), 

tornando ineficiente a percolação do efluente”. Foram apontadas as medidas corretivas a serem 

executadas e cronograma sugerindo a execução no período de 09/03 a 30/04/2020. ART N° 

14202000000005892178. Em 04/06/2020 foi protocolado o “Relatório Técnico e fotográfico de 

acompanhamento de obra” (R066357/2020), comprovando a execução das medidas corretivas no 

sistema de tratamento da fossa séptica, ocorrido entre os dias 07 a 30/04/2020. O sistema de 

infiltração foi refeito, instalando as valas com profundidade superior a 0,70m e drenos no interior 

delas com profundidade aproximada de 1m. Responsável técnico: Leonardo José da Cunha Silva, 

engenheiro civil CREA 188076/D. ART N° 14202000000006002490. Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 8: Apresentar relatório técnico e fotográfico do monitoramento e limpeza das 

canaletas de drenagem pluvial, nas caixas de retenção de sólidos situada a montante da bacia de 

captação. Prazo: Semestralmente (a cada 180 dias). Análise: Foi apresentado o Relatório de 

Automonitoramento, RACP Nº 24-10/2019, sob a responsabilidade técnica de Erick Camonge 

Ferraz Mazzali, que contempla o levantamento fotográfico da limpeza das canaletas de drenagem 

executadas pelos colaboradores da administradora do Terminal nos meses de fevereiro e março de 

2020. Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 9: Apresentar relatório técnico conclusivo do monitoramento do tratamento dos 

efluentes na Caixa separadora de água e óleo (CSAO) do empreendimento. Prazo: 

Semestralmente (a cada 180 dias). Análise: Foi apresentado relatório técnico conclusivo, das 

amostras coletadas em 20/01/2020, na entrada e saída da CSAO. Todos os parâmetros 

determinados na condicionante foram contemplados e satisfazem os limites permitidos na 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008. Avaliação: 

Cumprida. 

Condicionante 10: Apresentar relatório técnico conclusivo do monitoramento do tratamento dos 

efluentes sanitários gerados pelo empreendimento. Prazo: Semestralmente (a cada 180 dias). 

Análise: Foi apresentado relatório técnico conclusivo, das amostras coletadas em 29/01/2020, na 

entrada e saída do sistema localizado próximo ao escritório administrativo da Raízen, no relatório 

denominado Fossa Séptica 01, e no sistema localizado próximo aos escritórios administrativos 

individuais da distribuidora que participa das operações do POOL, no relatório denominado Fossa 

Séptica 02. Adicionalmente, efetuaram-se amostragens correspondentes à entrada e saída da 

Fossa séptica 01, no dia 06/05/2020, encaminhadas para o laboratório Acqualab Laboratório e 

Consultoria Ambiental Ltda. (CRL 0369) para nova avaliação dos parâmetros, após manutenção 

preventiva e limpeza do sistema realizado no período de 07 a 30/04/2020, visando avaliar 
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performance após procedimentos. Segundo o relatório, verificou-se superioridade ao estabelecido 

na legislação para lançamento do efluente (saída da fossa 01) para: Óleos minerais (30 mg/L), na 

amostragem de janeiro/2020 e DBO (69 mg/L), na amostragem de maio/2020. No caso dos óleos 

minerais, nova coleta foi realizada em 11/03/2020, com finalidade de contraprova. As amostras 

foram encaminhadas para os laboratórios Acqualab (CRL 0369) e Promatec Análises Ambientais 

Ltda. (CRL 0636), onde os resultados não confirmaram o primeiro dado emitido e reproduziram-se 

nas duplicatas das duas empresas utilizadas. Concluindo que o dado emitido em janeiro/2020 

representou desvio de laboratório. Com relação ao parâmetro DBO, o relatório argumenta que, 

devido a limpeza e manutenção preventiva do sistema de tratamento e vala de infiltração, na qual 

promoveu-se remoção de todo o lodo existente nos tanques, a eficiência apresentada na medição 

de maio/2020 foi comprometida em função da retirada da colônia de bactérias aclimatadas, 

gerando por consequência menor percentual de remoção de DBO. Como ação imediata, a Raízen 

após ciência desses resultados interrompeu o envio de efluentes as valas de infiltração e passou a 

retirar efluentes (tanque de filtro) por caminhão limpa-fossas com transporte e destinação para 

tratamento fora da base de combustíveis, procedimento este que será mantido até que se 

comprove a restauração da eficiência no processo de tratamento. Segundo o relatório, o prédio ao 

qual os efluentes gerados são direcionados a Fossa séptica 02 foi desocupado em janeiro de 2020, 

não havendo, portanto, encaminhamento de efluentes a esse sistema de tratamento. O que 

justifica o ponto de saída se encontrar seco durante a coleta de amostras. Cabe relembrar que o 

lançamento dos efluentes tratados nos sistemas de fossas sépticas é realizado em sumidouro 

(Fossa Séptica 02) e vala de infiltração (Fossa Séptica 01). Ressalta-se que não há padrões 

estabelecidos para o lançamento de efluentes em solos, portanto, a análise se ateve ao 

cumprimento das determinações do parecer e a eficiência do sistema, restando prejudicada a 

análise qualitativa. Porém, é bom esclarecer que a ausência de limites estabelecidos não isenta o 

empreendedor de responsabilidade ambiental e de agir com prudência e com vistas à preservação 

ambiental. Desse modo, o empreendedor demonstra prudência ao interromper o lançamento de 

efluentes na Fossa Séptica 01, quando identificou sua ineficiência. Avaliação: Cumprida. 

 

Condicionante 11: Apresentar relatório técnico conclusivo do monitoramento a montante das 

bacias de contenção (nas caixas de retenção de sólidos) no período chuvoso (janeiro, fevereiro, 

março, abril e maio de 2020). Prazo: junho de 2020. Análise: Foi apresentado relatório técnico 

conclusivo, com resultado das amostras coletadas em 29/01/2020, nas caixas de retenção de 

sólidos, nomeadas 01, 02 e 03 (montante e jusante das bacias de contenção). Todos os parâmetros 

determinados na condicionante foram contemplados e satisfazem os limites permitidos na 



 

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

19217419 (SEI) 
09/09/2020 

Pág. 18 de 31 

 

Praça Tubal Vilela, nº 03, Centro, Uberlândia, MG, CEP: 38.400-186 
Telefone: (34) 3088-6400 

 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008. Avaliação: 

Cumprida. 

Condicionante 12: Apresentar relatório técnico conclusivo do monitoramento da qualidade de água 

do córrego Major. Prazo: Semestralmente (a cada 180 dias). Análise: Foi apresentado relatório 

técnico conclusivo, com resultado das amostras coletadas nos dias 29/01/2020, 05 e 06/05/2020. 

Todos os parâmetros determinados na condicionante foram contemplados e satisfazem os limites 

permitidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008. 

Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 13: Apresentar relatório técnico conclusivo do monitoramento da água subterrânea, 

nos poços de monitoramento. Prazo: Semestralmente (a cada 180 dias). Análise: Foi apresentado o 

documento “Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea”, onde constam os 

resultados da campanha de monitoramento de águas subterrâneas realizado em março de 2020. 

Conforme informado no relatório, os trabalhos foram desenvolvidos seguindo o Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas (1999) e procedimentos estabelecidos na Decisão de 

Diretoria nº 038/2017/C (ambos da CETESB), além da Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 

02/2010 e Normas ABNT NBR. Forma colhidas 9 amostras de águas subterrâneas, oriundas dos 

poços denominados PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM07, PM08, PM09 e PA01 (poço de 

abastecimento - uso industrial). Verificou-se que os resultados da substância chumbo total, no 

PM08, retornou resultados de concentração superior (103,7 μg/L) ao preconizado na Deliberação 

Normativa ConjuntaCOPAM/CERH nº 02/2010. O relatório afirma que o PM08 apresenta histórico 

de ocorrência do chumbo e, além disso, observa-se ocorrência homogênea deste elemento na 

área, entendendo-se que esta seja natural da litologia local e a variação dos índices esteja 

associada a oscilação do lençol freático. Diante dessa questão, foi realizado contato com a 

Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM,especificamente com o servidor Luiz Otávio Martins 

Cruz, da Gerência da Qualidade do Solo e Áreas Contaminadas - GERAC, através de e-mail na 

data de 06/08/2020, a fim de obter informações e orientações quanto aos procedimentos a serem 

adotados neste caso, porém, até o fechamento do relatório e deste Parecer, não foi feito retorno. 

Informamos que quando o tivermos, será apensado ao processo SEI e encaminhadas para as 

providencias cabíveis, segundo as orientações da GERAC, que é o setor responsável pela gestão 

de áreas contaminadas ou com suspeita de contaminação. O relatório atende a todas as 

determinações da condicionante, em tempo e forma. Responsável Técnico: Érick Camonge Ferraz 

Mazzali e ART: 28027230200616110 (CREA-SP). Foram apresentados os certificados de 

calibração dos equipamentos utilizados. Avaliação: Cumprida. 
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Condicionante 14: Apresentar comprovação emitida pela Prefeitura Municipal de Uberlândia de 

que ocorre coleta municipal de resíduos sólidos domiciliares no empreendimento. Prazo: 90 dias. 

Análise: Foi apresentado o Ofício N° 572/2020/NCRS/DGRS, emitido pelo Departamento Municipal 

de Água e Esgoto – DMAE, em 18/02/2020, declarando que a coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares, na empresa Raízen Combustíveis S.A., é realizada duas vezes por semana e 

destinada para aterro sanitário. Avaliação: Cumprida. 

Condicionante 15: Apresentar relatório de controle e disposição dos resíduos sólidos gerados no 

empreendimento no desenvolvimento das atividades, conforme modelo abaixo. Prazo: Durante a 

vigência do TAC. Análise: Foi entregue o relatório de controle e disposição dos resíduos sólidos 

gerados no empreendimento, seguindo o modelo acima, contemplando os meses de janeiro a junho 

de 2020. Foram apresentados também documentos e certificados acerca do descarte de resíduos 

realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, cuja geração também contemplou meses 

anteriores, juntamente com o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) contendo a identificação 

do gerador, transportador, destinador e características dos resíduos gerados. Avaliação: Cumprida. 

 

Conclusão: todas as condicionantes foram cumpridas a tempo e modo. 

 

9.   CONTROLE PROCESSUAL 

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

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

legislação ambiental, conforme solicitação SLA nº. 2020.03.01.003.0003540 – Processo SLA nº. 

2286/2020, feita nos moldes da DN COPAM nº. 217/2017.  

Nesse sentido, importante destacar que foi carreado ao processo administrativo, Declaração 

de Conformidade expedida pelo Município de Patos de Minas-MG, assim como comprovação da 

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

da Instrução Normativa nº. 6/2013, do IBAMA. O empreendimento possui Auto de Vistoria do Corpo 

de Bombeiros (AVCB) n° 187766, válido até 21/09/2022. 

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

Licença por parte do empreendedor, bem como publicação atinente à publicidade do requerimento 

da licença concomitante em tela, conforme publicação no IOF de 02/07/2020 – pág. 49, efetivada 

pela SUPRAM TM. 
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Mister ressaltar, outrossim, que o uso dos recursos hídricos no empreendimento está 

devidamente regularizado, conforme já destacado em tópico próprio, possuindo o empreendimento 

outorga nos moldes da Portaria nº. 1904333/2020. 

A reserva legal do empreendimento está devidamente regularizada, tendo sido 

apresentados os CARs respectivos, estando compensada na matrícula nº. 121.776, restando, pois 

atendidos os termos dos arts. 24 e 25, ambos da Lei Estadual nº. 20.922/2013, tendo sido 

apresentados os CAR respectivos. 

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

necessários para subsidiar o presente parecer técnico (RCA/PCA), estão devidamente 

acompanhadas de suas respectivas ARTs. 

Destarte, nos termos dos §§ 4º e 5º, ambos do art. 32, do Decreto Estadual nº. 47.383/2018, 

o prazo de validade da licença em referência será de 6 (seis) anos, tendo em conta que o 

empreendimento teve duas infrações de natureza grave tornadas definitivas (AIs nºs. 200170/2019 

e 256220/2019). 

Finalmente, consoante preconiza o inciso III, do art. 14, da Lei Estadual nº. 21.972/2016 e 

art. 5º do já referido Decreto nº. 47.383/2018, ser decidido pela Câmara Técnica Especializada de 

Atividades Industriais – CID, do COPAM. 

 

10.   CONCLUSÃO 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM TM sugere o DEFERIMENTO desta Licença Ambiental 

na fase de Licença de Operação Corretiva - LOC, para o empreendimento RAÍZEN 

COMBUSTÍVEIS S.A para a atividade de “Base de armazenamento e distribuição de lubrificantes, 

combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis 

automotivos”, no município de Uberlândia, MG, pelo prazo de 6 anos, vinculada ao cumprimento 

das condicionantes e programas propostos. 

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

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

Técnica Especializada de Atividades Industriais - CID. 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

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

ampliação sem a devida e prévia comunicação à Supram TM, tornam o empreendimento em 

questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro não 

possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta licença, 
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sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes 

de inteira responsabilidade da empresa responsável e/ou seus responsáveis técnicos. 

 

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. 

 

 

11.   ANEXOS 

 

Anexo I. Condicionantes da Licença de Operação Corretiva (LOC) do RAÍZEN COMBUSTÍVEIS 

S.A. 

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

COMBUSTÍVEIS S.A. 

Anexo III. Relatório Fotográfico do RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. 
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ANEXO I 

 
Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LOC) do RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A 

 
Empreendedor: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A 

Empreendimento: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A  

CNPJ: 33.453.598/0451-43 

Município: Uberlândia 

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de 
petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos. 

Código DN 217/17: F-06-04-6 

Processo: 2286/2020 

Validade: 6 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 

Comunicar previamente a esta Superintendência perspectivas de 
diversificação, modificação ou ampliação do empreendimento, a 
fim de ser avaliada a necessidade da adoção de procedimentos 
específicos. 

Durante a vigência de 
Licença 

02 

Relatar a essa SUPRAM todos os fatos ocorridos na unidade 
industrial que possam ter causado impacto ambiental negativo, 
imediatamente após sua constatação, além da medida mitigadora 
adotada. 

Durante a vigência da 
Licença 

03 
Apresentar relatório técnico e fotográfico demonstrando a 
instalação e uso de dispositivo de medição de vazão do efluente 
tratado da Caixa SAO. 

60 dias 

04 
Apresentar matrícula do empreendimento que conste a averbação 
da Reserva Legal. 

1 ano 

05 

Apresentar relatório técnico e fotográfico demonstrando e 
atestando o monitoramento e limpeza dos sistemas de drenagem 
pluvial, inclusive das caixas de retenção de sólidos situadas a 
montante das bacias de captação. 

Semestralmente 

06 

Apresentar relatório técnico e fotográfico demonstrando e 
atestando o monitoramento das medidas de preservação e 
conservação quanto a Reserva Legal e APP (manutenção de 
aceiros, replantio etc.) 

Semestralmente 

07 Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 
no Anexo II, demonstrando o atendimento aos padrões definidos 

Durante a vigência da 
Licença  
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nas normas vigentes. 

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

Estado. 

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

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

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

condicionante, sendo necessário instruir o pedido com o comprovante de recolhimento da taxa de expediente respectiva (Lei 

Estadual nº. 22.796/17 - ANEXO II - TABELA A); 

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

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

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

acompanhada de declaração, atestando que confere com o original. 

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

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

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

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

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

Obs.: 6 As normas e legislações específicas citadas neste Parecer devem ser observadas, inclusive as que vierem a sucedê-las. 
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ANEXO I 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva (LOC) do RAÍZEN 

COMBUSTÍVEIS S.A 

 

Empreendedor: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A 

Empreendimento: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A  

CNPJ: 33.453.598/0451-43 

Município: Uberlândia 

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de 
petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos. 

Código DN 217/17: F-06-04-6 

Processo: 2286/2020 

Validade: 6 anos  

 

1. EFLUENTES LÍQUIDOS 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de análise 

Entrada e saída da Caixa 
SÃO (1) 

Temperatura, pH, Sólidos 
sedimentáveis, DBO5,20, DQO, Sólidos 

em suspensão, Óleos e graxas 
(minerais), Substâncias tensoativas, 

Vazão média diária (m³/dia) (2). 

Semestral - período seco 
(junho) e período chuvoso 

(dezembro). 

Entrada e saída dos 
sistemas de tratamento de 

efluentes sanitários (1) 

pH, DBO5,20, DQO, óleos e graxas, 
sólidos sedimentáveis, sólidos em 

suspensão, substâncias tensoativas e 
Nitrogênio amoniacal total 

Semestral - período seco 
(junho) e período chuvoso 

(dezembro). 

A montante das bacias de 
contenção (nas caixas de 

retenção de sólidos) 

Substâncias tensoativas e óleos e 
graxas (minerais) 

Duas análises no período 
chuvoso (entre setembro e 

dezembro) 

(1) 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; 

(2) O empreendedor deve comprovar que realiza o lançamento conforme o art. 29 da Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM CERH 01/2008: IV- “regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do 

período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente” 

 

Relatórios: Apresentar à SUPRAM TM ANUALMENTE, todo mês de fevereiro, os relatórios 

conclusivos dos resultados das análises efetuadas e comprovar a limpeza e manutenção dos 

sistemas de controle ambiental. Os relatórios deverão especificar o tipo de amostragem e conter a 

identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pela amostragem, além da 
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produção industrial e do número de empregados no período. Os resultados apresentados nos 

relatórios e laudos analíticos deverão ser expressos nas mesmas unidades dos padrões de 

lançamento e qualidade da água, previstos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 

nº 01, de 05 de maio de 2008, na Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005, e 

alterações. 

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. 

 

2. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de análise 

Ponto a 50 metros do 
lançamento do efluente no 
Córrego Major e ponto a 50 
metros após a confluência 

com o córrego sem nome (1) 

pH, Turbidez, Temperatura, DBO5,20, 
DQO, Oxigênio dissolvido, Sólidos 

dissolvidos totais, Sólidos em 
suspensão, Substâncias tensoativas e 

Óleos e graxas 

Semestral - período seco 
(junho) e período 

chuvoso (dezembro). 

(1) Apresentar croqui e coordenadas geográficas dos pontos de amostragem.  

 

Relatórios: Apresentar à SUPRAM TM ANUALMENTE, todo mês de fevereiro, os relatórios 

conclusivos dos resultados das análises efetuadas. Os relatórios deverão especificar o tipo de 

amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pela 

amostragem. Os resultados apresentados nos relatórios e laudos analíticos deverão ser expressos 

nas mesmas unidades dos padrões de qualidade da água previstos na Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, na Resolução CONAMA n° 357, de 17 

de março de 2005, e alterações. 

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. 



 

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

19217419 (SEI) 
09/09/2020 

Pág. 26 de 31 

 

Praça Tubal Vilela, nº 03, Centro, Uberlândia, MG, CEP: 38.400-186 
Telefone: (34) 3088-6400 

 

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. 

 

3. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de análise 

Poços de monitoramento 

Nível d’água (NA), Potencial oxi-redutos 
(eH), Condutividade elétrica (CE), 
Benzeno, Estireno, Etilbenzeno, 

Tolueno, Xilenos, Benzo(a)antraceno, 
Benzo(a)pireno(4),Dibenzo(a,h)antrace

no, Fenantreno, Indeo (1,2 ,3-
c,d)pireno, Naftaleno, HPA e Chumbo 

total e orgânico, Óleo e graxas 
(minerais) e Nitrato; 

Semestral - período seco 
(junho) e período chuvoso 

(dezembro). 

 

Relatórios: Apresentar ANUALMENTE, todo mês de fevereiro, à SUPRAM TM, os relatórios 

conclusivos dos resultados das análises efetuadas. O relatório deverá especificar o tipo de 

amostragem e conter a identificação, registro profissional, assinatura do responsável técnico pela 

amostragem, método de coleta (simples ou composta), coordenadas do ponto de amostragem, além 

de outras conformidades com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 02, de 08 de 

setembro de 2010, Resolução CONAMA n° 396, de 3 de abril de 2008, Normas Técnicas, e 

alterações. 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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4. RESÍDUOS SÓLIDOS E REJEITOS 

4.1 Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

Relatórios: Apresentar à SUPRAM TM 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.  

 

 

5. EFLUENTES ATMOSFÉRICOS 

Local de 

amostragem 

Tipo de 

combustível 

Potência 

nominal (MW) 
Parâmetros 

Frequência de 

análise 

Gerador de energia 

elétrica 
Óleo diesel Não informada Fumaça Preta 

Semestral - 
período seco 

(junho) e 
período 
chuvoso 

(dezembro). 

 

Relatórios: Apresentar à SUPRAM TM ANUALMENTE, todo mês de fevereiro, os relatórios 

conclusivos dos resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de 

campo e de laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento de amostragem, 

se for o caso. Deverão ser anexados aos relatórios, os laudos de análise do laboratório responsável 

pelas determinações. Os relatórios deverão 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 relatórios e laudos analíticos 

deverão ser expressos nas mesmas unidades e padrões de emissão previstos nas legislações e 

normas pertinentes, inclusive alterações e as que vierem a sucedê-las; 

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 amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA. 
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6. RUÍDOS 

Local de amostragem Parâmetros 
Frequência de 

análise 

Em pelo menos 4 (quatro) pontos 

localizados nos limites da área externa 

do empreendimento de acordo com 

NBR 10.151/2019. 

dB (decibel) 
Anual (todo mês de 

dezembro) 

Relatórios: Apresentar à SUPRAM TM ANUALMENTE, todo mês de fevereiro, os relatórios 

conclusivos dos resultados das análises efetuadas, acompanhados das respectivas planilhas de 

campo e de laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento de amostragem. 

Deverão ser anexados aos relatórios os laudos de análise do laboratório responsável pelas 

determinações. Os relatórios deverão conter a identificação, registro profissional, anotação de 

responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser 

informados os dados operacionais. As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei 

Estadual nº 10.100/1990, Resolução CONAMA nº 01/1990 e alterações. 

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. 

 

IMPORTANTE 

 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento 

poderão sofrer alterações a critério da área técnica da SUPRAM TM, face ao desempenho 

apresentado; 

 A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada 

da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsável(eis) técnico(s), 

devidamente habilitado(s); 

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

Deliberação Normativa COPAM nº 216, de 27 de outubro de 2017. 

 A execução do Programa de Automonitoramento deverá observar o disposto na 

Deliberação Normativa COPAM n.º 165/2011, que estabelece critérios e medidas a serem adotadas 

com relação a este programa. Ainda, conforme a referida Deliberação, os laudos de análise e 
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relatórios de ensaios que fundamentam o Automonitoramento deverão ser mantidos em arquivo no 

empreendimento ou atividade em cópias impressas, subscritas pelo responsável técnico legalmente 

habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, os quais deverão 

ficar à disposição dos órgãos ambientais. 

 Constatada qualquer 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. 

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

inclusive as que vierem a alterá-las e sucedê-las. 

 

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

ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado.  

 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição original do projeto 

das instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente informada e aprovada 

pelo órgão ambiental. 
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ANEXO III 

Relatório Fotográfico do RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A 

Empreendedor: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A 

Empreendimento: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A  

CNPJ: 33.453.598/0451-43 

Município: Uberlândia 

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de 
petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos. 

Código DN 217/17: F-06-04-6 

Processo: 2286/2020 

Validade: 6 anos  

 

  
Figura 1: Captação subterrânea. Figura 2: Sistema de tratamento 01. 

 

  
Figura 3: Sistema de tratamento 02. Figura 4: Bacias de contenção, piso, grelhas e 

canaletas dos tanques de combustíveis e 

aditivos. 
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Figura 5: Cobertura, piso, grelhas e canaletas 

do pátio de descarga e abastecimento. 

Figura 6: Poço de monitoramento 01. 

 

  

Figura 7: Caixa SAO. Figura 8: Lançamento do efluente da caixa 

SAO. 

  
Figura 9: Gerador contenção/piso impermeável. Figura 10: Armazenamento resíduos. 

 


