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Rua oito, nº146, Ilha dos Araújos - Governador Valadares/MG.  CEP: 35020-700 
Telefax: (33) 3271-4988 

 
 

PARECER ÚNICO SIAM Nº.  0111259/2021 

INDEXADO AO PROCESSO:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 0063/1983/018/2013 Sugestão pelo deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação 

EMPREENDEDOR: Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés S/A CNPJ: 18.054.379/0001-88 

EMPREENDIMENTO: Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés S/A CNPJ: 18.054.379/0001-88 

MUNICÍPIO: Serra dos Aimorés - MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:               Latitude: 17º56’52”S Longitude:  40º16’04” O 

LOCALIZADO EM UNID ADE DE 
CONSERVAÇÃO:  

(  ) INTEGRAL(  ) ZONA DE AMORTECIMENTO                                                       
(  ) USO SUSTENTÁVEL                 (X) NÃO   

BACIA FEDERAL:  Rio Mucuri BACIA ESTADUAL: Rio Mucuri 

UPGRH: MU1   

CÓDIGO 
ATIVIDADE OBJETO DO 
LICENCIAMENTO  
(DN COPAM Nº. 74/04) 

PARÂMETRO 
PORTE/POTENCIAL 
POLUIDOR 

CLASSE 

D-01-08-2 Fabricação e refinação de açúcar Capacidade Instalada: 
5000,0t de matéria 
prima/dia  

M 5 
D-02-08-9 Destilação de álcool 

RECURSO HÍDRICO: Resolução ANA nº.  525/2013 - Captação no reservatório UHE Santa Clara, no Rio 
Mucuri. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo Henrique Cardoso de Souza REGISTRO:  CRBio 2017/04872 

RELATÓRIO DE VISTORIA  029/2019 de 26/06/2019 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR  MASP 
ASSINATURA  

Mary Aparecida Alves Almeida – Gestora Ambiental 806457-8  

Henrique de Oliveira Pereira – Gestor Ambiental  1388988-6  

Maiume Rughania Sá Soares – Gestora Ambiental 1366188-9  

Cintia Marina Assis Igidio – Gestora Ambiental 1253016-8  

Patrícia Batista de Oliveira – Gestora Ambiental  1364196-4  

Laudo José Carvalho de Oliveira – Gestor Ambiental de Formação Jurídica 1400917-9  

De acordo: Vinicius Valadares Moura –Diretor Regional Regularização 
Ambiental 

1365375-3 
 

De acordo: Elias Nascimento de Aquino Iasbik – Diretor Regional de 
Controle Processual 

1267876-9 
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1. Resumo 

O empreendimento Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés S.A – DASA exerce 
atividade industrial, especificamente no setor sucroalcooleiro, e encontra-se 
instalada na zona rural do município Serra dos Aimorés- MG. 

Em 09/10/2013 foi formalizado na SUPRAM LM, o Processo Administrativo (PA) de 
Licenciamento Ambiental nº. 0063/1983/018/2013, referente à Licença de Operação 
para a atividade “Fabricação e refinação de açúcar”, com capacidade instalada de 
5000,0 t/d para moagem de cana de açúcar para produção de álcool e/ou açúcar, 
classe 5, conforme DN COPAM nº. 74/2004. 

O empreendimento possui uma planta industrial para destilação de álcool e outra 
para fabricação e refinação de açúcar. A usina de açúcar compartilha as estruturas 
da destilaria de Álcool (área de recepção/pesagem, de moagem, infraestruturas de 
apoio e demais sistemas de controle ambientais). Para atender as necessidades 
específicas da produção de torres de resfriamento de água, central de comando e 
monitoramento elétricos e a planta industrial da fábrica de açúcar. 

A água utilizada para atender a demanda hídrica provém de captações superficiais 
no reservatório UHE Santa Clara, no Rio Mucuri, outorgada pela Agencia Nacional 
de Águas – ANA. A rede de energia elétrica utilizada na operação do 
empreendimento é fornecia pela Companhia Energética de Minas Gerais S.A. - 
CEMIG, sendo que no período de safraa indústriagera sua própria energia através 
da combustão dos resíduos resultantes da moagem da cana de açúcar. 

Com a operação da fábrica de açúcar está previsto o incremento de impactos 
ambientais relacionados à atividade industrial: geração de vinhaça, águas 
residuárias, bagaço, cinza da caldeira, torta de filtro; emissões atmosféricas da 
caldeira e veículos; geração deruídos, geração de resíduos de classe I e II e 
resíduos oleosos. 

Foram realizadas vistorias no empreendimento em dois momentos, conforme se 
observa nos RV nº. 027/2018 de 09/05/2018, nº.  028/2018 de 09/05/2018 e nº. 
029/2019 de 26/06/2019. 

Desta forma, a SUPRAM LM sugere o DEFERIMENTO do pedido de da Licença de 
Operação do empreendimento Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés S.A- DASA, 
pelo prazo de 8 (oito) anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e 
programas propostos, com apreciação do Parecer Único pela Câmara de Técnica 
Especializada Atividades Industriais-CID do Conselho Estadual de Política 
Ambiental-COPAM. 
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2. Histórico 
 

A Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés S.A-DASA encontra-se instalada na zona 
rural do município de Serra dos Aimorés–MG, desenvolvendo como principais 
atividades a destilação de álcool e a produção de açúcar.  

Em 22/12/2006 formalizou PA nº. 00063/1983/010/2006, com o objetivo de ampliar o 
empreendimento para aumentar a capacidade de destilação de álcool e desenvolver 
a atividade de “Fabricação de Açúcar”, dessa forma aumentar a capacidade 
instalada em 5.000,00 t de matéria prima/dia. 

Em 08/10/2008, a DASA S.A obteve o certificado Licença de Instalação – LI 
n°018/2008 instruído pelo processo administrativo SUPRAM LM 
n°063/1983/010/2006, válida até 08/10/2012 para a ampliação da capacidade de 
moagem de 9008,00 t/dia, que contempla a destilação de álcool e a implantação da 
Usina de Açúcar. 

Em 19/04/2012 o empreendedor formalizou o PA nº. 00063/1983/017/2012, 
buscando obter a Licença de Operação (LO) da ampliação da “ Fabricação de 
Açúcar” . Acontece que, de acordo com o Parecer Único – Protocolo SIAM nº 
1916677/2013: 

“ O processo em questão foi formalizado em 19/04/2012  com o objeto de 
ampliação das atividades de Álcool e da Fabricação de Açúcar. Contudo, 
durante a vistoria realizada em 22/05/2012 foi cons tatado que as obras para 
instalação da Fábrica de Açúcar ainda não tinham si do iniciadas, havendo 
apenas obras de terraplanagem. Diante dos fatos foi  solicitado no ofício de 
solicitação de informações complementares (OF. SUPRAM -LM nº. 312/2012 de 
10/06/2012) a retificação no FCEI para exclusão da a tividade de Fábrica de 
açúcar, pois a mesma não se encontrava apta a opera r.” 

Dessa forma em 22/05/2012 foi protocolado na SUPRAM Central Metropolitana a 
solicitação para prorrogação da Licença de Instalação n°018/2002 por mais 02 (dois) 
anos (SIAM R244632/2012), sendo o pedido deferido em 11/07/2012 através do 
documento Anexo de Prorrogação de Prazo da Licença de Instalação (SIAM 
N°53655/2012). 

Em 09/10/2013, a DASA S.A protocolou requerimento de Licença de Operação 
processo administrativo PA N°063/1983/018/2013 para a atividade de “Fabricação e 
Refinação de Açúcar-D-01-08-2”, bem como o requerimento de Autorização 
Provisória para Operar-APO conforme previsto no art. 9º,§§ 5° e 6° do Decreto 
Estadual 44844/2008. Dessa forma, foi concedido a Autorização Provisória para 
Operar-APO emitida em 11/02/2014 e vigente até a decisão definitiva da Licença de 
Operação, conforme a licença de instalação do PA n°063/1983/010/2006. 

Em 06/03/2018 entrou em vigor a DN COPAM nº. 217/2017, estabelecendo 
novos critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como 
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os critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de 
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais no Estado de Minas Gerais. Para os processos que já se encontravam 
em análise antes da entrada em vigor da nova norma, permitiu-se que o 
empreendedor optasse pela permanência da análise do processo sob a égide da 
Deliberação Normativa DN COPAM nº. 74/2004, sendo apresentada em 04/04/2018 
a manifestação (SIAM 0261793/2018) para a continuidade da análise do processo 
na DN 74/2004. 

A equipe interdisciplinar realizou em 26/06/2019 vistoria técnica na planta industrial 
da fabrica de açúcar, sendo gerado o Relatório de Vistoria – RV nº. 029/2019 (SIAM 
0385329/2019). Conforme relatório, no momento da vistoria o empreendimento não 
se encontrava em operação, sendo informado que a usina operou apenas em 2015 
e que devido questões financeiras e/ou escassez de matéria prima não há previsão 
em curto prazo para a produção de açúcar. 

Foram solicitadas informações complementares por meio OF. SUPRAM-LM nº. 
226/2012 e OF. SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA nº. 100/2020. No decorrer da 
análise do PA nº 00063/1983/020/2017, também foram feitas solicitações por meio 
do OF. SUPRAM-LM nº. 039/2019 e OF. SUPRAM-LM nº. 005/2020. No âmbito do 
PA n°00063/1983/015/2012 também foi enviado o OF. SEMAD/SUPRAM LESTE-
DRRA nº. 98/2020. Todas as informações estão sendo aproveitadas nesta análise.  

A análise técnica discutida deste parecer foi baseada nos estudos ambientais 
apresentados no âmbito da análise dos PA n°00063/1983/015/2012, nas 
informações dos autos do processo 00063/1983/010/2006 e PA 
n°00063/1983/018/2013, e ainda, em vistoria técnica realizada pela equipe da 
SUPRAM LM na área do empreendimento. Além disso, utilizou-se o sistema 
informatizado da plataforma de Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA (IDE-
 SISEMA) e informações complementares solicitadas ao empreendedor. 

3. Caracterização do empreendimento 

A Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés S.A – DASA está instalada às margens da 
BR 418 km 03, zona rural do município de Serra dos Aimorés – MG e desenvolve as 
atividades “Destilação de álcool” e “Fabricação e refinação de açúcar”, entretanto 
para suprir as necessidades da operação são desenvolvidas também as atividades 
de “Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de 
sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de 
combustíveis de aviação” e “Produção de energia termoelétrica”. 
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Figura 01.  Localização do empreendimento Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés S.A.  

.  

Fonte IDE-SISEMA, 2020. 

 

A DASA desenvolve suas atividades na fazenda Biquinha. O imóvel possui 127,63ha 
conforme Cadastro Ambiental Rural CAR MG-3166709-5E74. 
CE42.D795.4009.BF63.87A8.A45C.0A9A, sendo a área ocupado pelo parque 
industrial equivalente a 11,27 ha . 

A atividade “Fabricação e refinação de açúcar” será realizada caso houver demanda 
no mercadoe/ou matéria prima suficiente para atender a produção de álcool e de 
açúcar, sendo que atualmente a planta industrial da fábrica de açúcar encontra-se 
inoperante. 

As estruturas da planta industrial do empreendimento foram instaladas 
primeiramente para o atendimento da destilação de álcool e compreende escritório 
administrativo, oficina, laboratório, banheiros, restaurante, Estação de Tratamento 
de Esgoto - ETE, Estação de Tratamento de Água - ETA, aterro sanitário, pátio de 
armazenamento de sucatas, ponto de abastecimento de combustíveis1, balança, 
setor produtivo (destilaria) e plataforma de carregamento do produto. 

Após a Licença de Instalação n°018/2008(PA n°0063/1983/010/2006), que concedeu 
a ampliação da capacidade de moagem e a implantação da fábrica de açúcar com 
capacidade de produção de 600,0 t/ dia, o empreendimento instalou 03 (três) torres 
de resfriamento de água, uma central de comando e monitoramento elétricos planta 
industrial para a produção de açúcar. Conforme Layout apresentado a planta 

                                                 
1 O ponto de abastecimento de combustíveis possui LAS Cadastro nº. 32462616/2018. 
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industrial da usina de açúcar e a planta industrial de produção de álcool são 
interligadas e compartilham as estruturasde recepção/pesagem, moagem, 
tratamento do caldo e demais infraestruturas apoio. 

Em uma operação normal, no período de safra, a empresa possui em torno de 207 
empregados na produção, 93 funcionários na administração e 143 funcionários na 
área agrícola; para o funcionamento da fábrica de açúcar estima–se um aumento de 
60 funcionários. O empreendimento trabalha em um regime de 03(três) turnos, 
durante 8 horas/dia, durante 30 dias por mês em 09(nove) meses ao ano.  

A DASA não possui plantio de cana de açúcar, sendo a matéria-prima adquirida na 
sua totalidade de produtores rurais da região. A maioria dos subprodutos gerados na 
moagem da cana de açúcar são reaproveitados. Geralmente nas áreas de cultivo de 
cana de açúcar utiliza-se avinhaça e as águas residuárias. O bagaço da cana de 
açúcar é aproveitado nas caleiras para geração de energia. 

No período de safra a energia elétrica é gerada pela própria empresa, com a 
“Produção de energia termoelétrica” através do vapor produzido pela queima do 
bagaço nas caldeiras. O bagaço alimentará as caldeiras onde ocorre a combustão, a 
energia transforma água em vapor. Conforme informado a geração de vapor é 
fundamental na produção de álcool, pois o vapor é o veículo que conduz a energia 
térmica necessária para evaporar e separar o álcool nas colunas de destilação, além 
de movimentar as turbinas a vapor para ocorrer a transformação de energia térmica 
em energia elétrica. A usina também utiliza a energia elétrica Companhia Energética 
de Minas Gerais S.A.-CEMIG na área administrativa ou na entressafra para 
manutenção de equipamentos. 

O empreendimento possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – Processo PT 
nº. 238/2017, válido até 17/08/2023. 

 

4. Processo Produtivo 
 
4.1 Fabricação do Açúcar 

O processo industrial tem seu início com o recolhimento da matéria prima (cana de 
açúcar) nas propriedades rurais. A matéria prima é transportada até a usina com o 
emprego de caminhões. Posteriormente inicia-se oprocesso de preparação da cana 
de açúcar para a extração do caldo que atenderá a indústriade álcool e/ou a 
indústria de açúcar. 

Conforme apresentado no Relatório de Controle Ambiental-RCA do processo de 
instalação/ampliação PA n° 063/1983/010/2006 a planta industrial da fábrica de 
açúcar possui uma capacidade instalada para produção média de 12.000 sacos de 
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50 kg/dia (600 t/dia) de açúcar do tipo cristal, sendo que esta produção requer uma 
quantidade de aproximadamente 5000 t/dia de moagem de cana de açúcar. 

A primeira fase do processo produtivo consiste nas etapas de: pesagem, 
descarregamento e estocagem, lavagem da cana, moagem, e em seguida ocorre o 
tratamento do caldo, sendo que os resíduos da moagem (bagaço) são destinados 
para a caldeira. 

Ressalta-se que o caldo passa por um tratamento primário que objetiva a máxima 
eliminação das impurezas insolúveis (areia, argila, bagacilho, etc.) e pelo tratamento 
químico que visa principalmente à coagulação, à floculação e à precipitação de 
impurezas, que são eliminadas por sedimentação, e ainda, é necessário fazer a 
correção do pH para evitar inversão e decomposição da sacarose. Após as etapas 
do processo de tratamento, o caldo pode ser enviado à fabricação de açúcar ou de 
álcool. O processo produtivo do açúcar consiste nas seguintes etapas: 

Cozimento : o cozimento é realizado para que ocorra a evaporação da água 
presente no caldo, originando uma mistura de cristais envolvidos em mel (solução 
açucarada) denominada massa cozida. 

Cristalização:  a massa cozida é encaminhada para cristalizadores - tanques, 
dotados de agitadores - onde irá ocorrer o resfriamento lento, geralmente com 
auxílio de água. Esta operação visa recuperar parte da sacarose que ainda se 
achava dissolvida no mel, com o resfriamento haverá deposição da sacarose nos 
cristais existentes. 

Centrifugação do açúcar: após os cristalizadores, a massa cozida é resfriadano 
setor de centrifugação. Através ação da força centrífuga o mel dá origem somente 
aos cristais de sacarose.  

Secagem : nesta etapa ocorre o resfriamento e a secagem do açúcar, que serão 
realizados em um secador, um tambor metálico através do qual passa, em 
contracorrente, um fluxo de ar succionado por um exaustor. Ao deixar o secador, o 
açúcar está pronto para ser enviado ao ensaque, pesagem e armazenamento. 

O processo produtivo do açúcar não gera resíduos provenientes da matéria prima, o 
mel removido da centrífugas é coletado em um tanque e retorna aos cozedores para 
recuperação do açúcar dissolvido ainda presente, até que atinja o limite de 
saturação. A partir deste ponto, o mel passa a ser denominado mel final ou melaço e 
retorna para ao processo de fabricação de álcool. Os demais resíduos sólidos e 
efluentes gerados na planta industrial do açúcar são destinados ao sistema de 
tratamento ou gerenciamento de resíduos do empreendimento. 
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5. Caracterização ambiental 

Em consulta a Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – IDE SISEMA realizada em 03/07/2019, pôde-se 
observar que o empreendimento está inserido dentro dos limites do bioma Mata 
Atlântica e não se localiza no interior de Unidades de Conservação (UC), tampouco, 
localiza-se em zona de amortecimento. 

Não se localiza em terras indígenas e quilombolas ou raios de restrição de terras 
indígenas e quilombolas. Não intervém em Rios de Preservação Permanente, 
corredores ecológicos legalmente instituídos pelo IEF e Sítios Ramsar.  

Nota-se que o empreendimento não se encontra no interior de áreas de conflitos por 
uso de recursos hídricos definidas pelo IGAM. 

Ainda por meio da plataforma IDE SISEMA foi possível observar que o 
empreendimentonãoestá localizado em áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade. Entretanto, está localizado em localizado em Reserva da Bioesfera – 
Zona de transição. 

O empreendimento não se localiza nas áreas de influência das Cavidades Naturais 
Subterrâneas (CNS) cadastradas no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 
de Cavernas (CECAV) e disponíveis no IDE estando situado em área de ocorrência 
média de cavidades. 

Segundo o IDE, o empreendimento está parcialmente inserido em Área de 
Segurança Aeroportuária – fator de restrição. Considera-se atividade atrativa de 
fauna, segundo a Lei nº. 12.725/2012, vazadouros de resíduos sólidos e quaisquer 
outras atividades que sirvam de foco ou concorram para a atração relevante de 
fauna, no interior da ASA, comprometendo a segurança operacional da aviação.  

Em atendimento as informações complementares solicitadas no âmbito do PA n° 
0063/1983/015/2012, o empreendedor apresentou os documentos listados nos 
Procedimentos transitórios para emissão de licença ambiental de empreendimentos 
com potencial atrativo de fauna em ASA de aeródromo brasileiro até a publicação do 
Decreto Regulamentar da Lei nº. 12725/2012”, pelo Centro de Investigação e 
prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, a saber: - Coordenadas 
geográficas dos vértices da área pretendida; - Lista de aeródromos cuja ASA o 
empreendimento está localizado, informando a classificação do aeródromo (público 
ou privado) e, em caso de aeródromo público, se há vôos regulares ou movimento 
superior a 1.150 movimentos/ano e - Compromisso formal, assinado por Délio Nunes 
Rocha – responsável legal e por Jallis Oliveira dos Santos, ART nº. 
14202000000005962928, por meio do qual obrigam-se a empregar um conjunto de 
técnicas para mitigar o efeito atrativo de espécies-problema para aviação, de forma 
que o empreendimento não se configure como um foco atrativo de fauna. 
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Dado à fase que se encontrao processo de licenciamento, inexiste, portanto, 
restrição ambiental à regularização do empreendimento e continuidade de sua 
operação. 

6. Reserva legal e Área de Preservação Permanente 

 

A Lei Estadual n° 20.922/2013, Artigo 24, estabelece que: 

 Art. 24. Considera-se Reserva Legal a área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, delimitada nos termos desta Lei, com a função de 
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e da 
biodiversidade, abrigar a fauna silvestre e proteger a flora nativa. 

O empreendimento encontra-se nos limites do imóvel rural denominado Fazenda 
Biquinha, conforme matrícula n°6276 – livro C2 – folha 58 devidamente registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nanuque; matrícula n°. 3686 – livro 
2M – folha 86 e matrícula 4012 – livro C1 – folha 109, as quais foram certificadas no 
Cartório de Títulos, Documentos e Registro Civil as Pessoas Jurídicas de Nanuque – 
MG. 

Conforme documentação apresentada, a situação da RL do imóvel onde o 
empreendimento Destilaria e Álcool Serra dos Aimorés S/A desenvolve suas 
atividades, é a seguinte: 

A matrícula n°. 6276, referente à área de 53,5742 ha, apresenta nas averbações 1 e 
3 as áreas de 11,44ha e 4,9084 ha conforme Termo de Averbação e Preservação de 
Florestas (TAPF) 

A matrícula n°4012 trata-se de imóvel de 9,68ha, dos quais 2,02ha correspondem à 
área de RL, conforme TAFP, juntado aos autos do processo. 

Por fim, a matrícula n°. 3686, corresponde a 54 ha e não possui RL averbada à 
margem da matrícula. 

Para comprovação da regularização ambiental do imóvel rural, o empreendedor 
promoveu o Cadastramento Ambiental Rural, sendo juntado aos autos o recibo de 
inscrição do Imóvel no CAR, protocolo MG-3166709-
5E74.CE42.D795.4009.BF63.87A8.A45C.0A9A.  

Por se tratar de imóveis contíguos e de mesmo proprietário (empreendimento 
DASA), foi realizado o cadastro da área das 03 matrículas. Deste modo, consta área 
total de 127,63ha, sendo 18,78ha relativos à Reserva Legal averbada conforme 
documentos de registros e TAPF já informados, e 10,23ha correspondente à reserva 
legal proposta, totalizando assim 28,97ha ou 22,70% da área total do imóvel, em 
conformidade com a legislação vigente. 
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Ainda, foi declarada área de 5,26ha correspondente à área de preservação 
permanente de nascente e curso d’água existentes nos limites do imóvel, que se 
encontra em área recoberta por vegetação nativa.  

A RL não possui toda a sua área recoberta por remanescente de floresta, existindo 
áreas de clareira. Foi condicionando no âmbito do processo n°. 0063/1983/015/2012 
a recomposição destas áreas.  

 

7. Intervenção em Recursos Hídricos 

O empreendimento está inserido na Bacia Hidrográficado Rio Mucuri, Unidade de 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos UPGRH MU1. 

 Para atender a demanda hídrica relativa ao consumo do empreendimento, o 
consumo máximo mensal de 399,0 m³/h de água, é realizada captação o superficial 
no Rio Mucuri especificamente em dois pontos de captação no Reservatório da UHE 
Santa Clara, no município de Serra dos Aimorés, outorgado pela Agência Nacional 
das Águas-ANA Resolução n°525/2013. 

A água captada é direcionada para a Estação de Tratamento de Água- ETA, após o 
tratamento é distribuída para os diversos setores industriais, sendo que a indústria 
opera em circuito fechado de recirculação que promovem o tratamento e 
reaproveitamento da água. 

 
8. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras  

A Resolução CONAMA nº. 01/1986 define o Impacto Ambiental como: 

(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas, que, direta ou indiretamente, venham a afetar a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, 
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

ambientais. 

Os impactos ambientais bem como as medidas mitigadoras foram discutidos no 
âmbito da Licença de Instalação LI PA n°063/1983/010/2006, entretanto tendo em 
vista que a usina de açúcar compartilha estruturas em comum com a indústria de 
destilação de álcool até a fase do processo produtivo da extração da matéria prima 
(caldo de cana) que será utilizado na fabricação de açúcar e/ou álcool, os impactos 
ambientais inerentes à operação do empreendimento são apresentados conforme o 
processo administrativo PA n° 0063/1983/015/2012. 

Efluentes Líquidos:  Os efluentes líquidos industriais provenientes de uma destilaria 
do álcool e da fábrica de açúcar são constituídos, principalmente, das águas de 
lavagem de cana-de-açúcar, vinhaça gerada no processo produtivo, águas de 
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lavagem de pisos e equipamentos, além dos efluentes sanitários e águas residuárias 
do restaurante.  

Medidas mitigadoras: A vinhaça e as águas residuárias são destinados a dois 
reservatórios impermeabilizados com uma manta PEAD. Tratam-se dos tanques 1 
(tanque pulmão) e o tanque 2 (tanque de vinhaça), dotados de dreno testemunha. 
Posteriormente, esses efluentes são destinados para a fertirrigação nas áreas de 
cultivo de cana de açúcar.  

Com relação aos efluentes sanitários, os mesmos são enviados para uma estação 
de tratamento de esgoto (lagoa facultativa), e, posteriormente são infiltrados no solo 
através da infiltração superficial em um talude revegetado.  

As lagoas facultativas possuem em torno de 1,5 a 3,0 m de profundidades e nela há 
uma mistura de condições aeróbias e anaeróbias, ou seja, com ou sem oxigenação. 
As condições aeróbias encontram-se nas camadas superiores das águas e a 
anaeróbica nas camadas inferiores. A maior parte do oxigênio vem das algas das 
camadas superiores que aproveitam os nutrientes e a luz solar. Já as bactérias que 
vivem na lagoa aproveitam o oxigênio produzido pelas algas para oxidar a matéria 
orgânica.  

As águas pluviais incidentes no pátio do setor de produção são coletadas por 
canaletas, sendo direcionadas para infiltração no solo e uma parte pequena é 
direcionada para o sistema de fertirrigação. O empreendimento possui uma caixa 
SAO que recebe efluentes com resíduos de óleo e/ou graxa, produtos químicos, 
provenientes da lavagem de pisos, máquinas e equipamentos; após tratamento os 
efluentes são encaminhados ao reservatório de águas residuárias e serão 
destinados à fertirrigação. Em relação aos efluentes provenientes do sistema de 
lavagem dos gases (chaminé), lavagem da cana e pisos e equipamentos do setor de 
moenda são direcionados a um tanque de sedimentação, impermeabilizado e são 
recirculados, 

Para a manutenção da qualidade das águas recirculadas no processo de produção, 
a empresa conta com dois sistemas de tratamento, que promovem a conservação 
das condições ideais de uso destas águas, sendo o Circuito de Resfriamento que é 
composto por torres de resfriamento (mancais, turbinas, dornas e acionamentos) e 
tanque spray (condensadores e cozedores) e o Circuito de Sedimentação composto 
por tanques de sedimentação para as águas de lavagem da cana-de-açúcar e de 
gases. 

A plataforma de carregamento de produto possui canaletas que em caso de 
vazamento direcionam o efluente para uma caixa de retenção. 

Resíduos sólidos: Há geração de cinzas nas caldeiras, sedimentos provenientes 
das células de decantação e tortas do filtro rotativo a vácuo. São gerados também 
resíduos com características domiciliares provenientes do escritório, refeitório e 
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instalações sanitárias, além de sucatas ferrosas, bagaço de cana e resíduos 
recicláveis.  

Medidas mitigadoras: As cinzas das caldeiras, sedimentos das células de 
decantação e tortas são encaminhadas a empresa Provaso - Fertilizantes Orgânicos 
Eireli EPP. Os resíduos sólidos de características domiciliares (sanitários, escritório 
e refeitório) oriundos dos sanitários são dispostos no aterro sanitário da empresa. O 
bagaço de cana-de-açúcar é utilizado na caldeira. O excedente do bagaço 
permanece armazenado no empreendimento, até sua utilização na safra seguinte. 
Os resíduos recicláveis (papel, plástico, papelão e vidro) são separados e 
armazenados em local coberto e doados a Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Serra dos Aimorés – ASCANUK. Os resíduos oriundos dos sanitários 
são dispostos no aterro sanitário da empresa. Os resíduos perigosos, como por 
exemplo, estopas com óleo, são armazenados em locais impermeabilizados e com 
canaletas de recolhimento de óleo, se for o caso, e recolhidos pela empresa 
Biopetro Prestação de Serviços Ambientais Ltda., para posterior refino pela empresa 
especializada. A DASA possui um depósito temporário para armazenamento de 
embalagens vazias de agrotóxico e eventualmente quando faz aquisição de algum 
agro-químico para limpeza do pátio ou maturador de cana, estoca estas embalagens 
e devolve ao fabricante ou em centrais de recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxico. As sucatas são comercializadas a empresa TF Ambiental Comércio de 
Aço e Resíduos Industriais Ltda.  

Efluentes atmosféricos:  As fontes de emissões atmosféricas a serem geradas na 
unidade fabril, compostas por material particulado monóxido de carbono 
principalmente, são provenientes das caldeiras que utilizam o bagaço de cana-de-
açúcar como combustível. Na impossibilidade de usar o bagaço da cana, é utilizado 
lenha. A DASA possui Certificado de Registro – Categoria 04.02 – Consumidor de 
Produtos e Subprodutos da Flora: lenhas, cavados e resíduos junto ao Instituto 
Estadual de Florestas. 

Medidas mitigadoras: As duas caldeiras possuem sistemas de lavagem de gases 
como medidas de controle. 

Ruídos: Os principais equipamentos geradores de pressão sonora são Caldeiras, 
Descarga da cana, centrífuga, gerador de energia, laboratório, moenda, preparo da 
cana, sedimentação, tratamento do caldo, manutenção elétrica. 

Medidas mitigadoras: Realiza-se a manutenção dos equipamentos geradores de 
ruídos. Os funcionários usam, obrigatoriamente, protetores auriculares. 

 
9. Cumprimento das condicionantes - Licença de Inst alação – Ampliação 
(PA nº. 0063/1983/010/2000) 
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Tabela 01. Condicionantes listadas no Parecer Técnico DEGIN n°157/2008- Licença 
de Instalação 

Item Descrição Prazo Situação 

01 

Apresentar o Programa de Educação Ambiental 
conforme termo de referência aprovado pelo 
Conselho Estadual de política Ambiental-
COPAM, nos termos da deliberação Normativa 
N°110/2007, publicada em 19/07/2007, que sem 
prejuízo de suas exigências deverá abranger a 
comunidade local e envolver a prefeitura de 
Serra dos Aimorés e demais municípios da área 
de influência do empreendimento. 

6 meses 

Protocolo de 
cumprimento 

n°R196491/2009  

em 13/03/2009 

02 

Apresentar o cronograma executivo do projeto 
básico do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER 
referente à adequação do trajeto da Rodovia 
MG 418 que abrange o acesso à Destilaria de 
álcool Serra dos Aimorés S/A. 

No ato de 
formalização 
do processo 
de Licença 
de 
Operação 

Protocolo de 
cumprimento 
N°287953/2012 

03 

Apresentar o plano de desativação do 
reservatório DASA III (2) e o resultado dos 
estudos ensaios geológicos, geotécnicos e 
hidrogeológico do reservatório Baronesa II, 
neste caso acompanhado da proposta de 
impermeabilização e respectivo cronograma 
executivo.  

Protocolo de 
cumprimento   

N° R142903/2008  

em 07/11/2008/2012 

04 

Apresentação de relatório de avaliação de 
ruído, nos termos da lei Estadual n°10100/1990, 
acompanhado das medidas de controle que se 
fizerem necessárias e respectivo cronograma 
executivo.  

Protocolo de 
cumprimento   

N° 287953/2012 

05 

Apresentar atestado da vistoria final do Corpo 
de Bombeiros Militar, quanto à implantação do 
projeto de prevenção e combate de incêndios 
da unidade fabril com vistas à ampliação da 
unidade fabril. 

Condicionante 
descumprida 

06 

Apresentar plano de monitoramento das águas 
subterrâneas relativas ao aterro sanitário, 
segundo os parâmetros da Portaria n°518/2004 
do Ministério da Saúde, prevendo a adoção de 
no mínimo 03 poços de monitoramento sendo 
um a montante e dois a jusante da área do 
aterro e considerando o fluxo do lençol freático, 
acompanhado da planta de localização desses 

Protocolo de 
cumprimento   

N° 287953/2012 
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poços.  
 

07 

Comunicar, previamente à FEAM qualquer 
modificação do projeto de ampliação da 
unidade fabril e dos sistemas de controle 
ambiental propostos, que se fizer necessária, 
apresentando as respectivas justificativas 
técnicas.  

Protocolo de 
cumprimento   

N° 287953/2012 

As condicionantes estabelecidas no Parecer Técnico GEDIN n°157/2008 (respectivo 
à Licença de Instalação-Ampliação PA nº. 0063/1983/010/2000) foram analisadas 
pela equipe técnica da SUPRAM/LM no âmbito do pedido de prorrogação da Licença 
de Instalação conforme Parecer Único nº. 536555/2012. Sendo que foi verificado o 
que as condicionantes N°01, 02, 03, 04, 06,07 foram cumpridas tempestivamente, a 
condicionante n° 05 foi descumprida. Em relação à condicionante n°05 cabe 
ressaltar que o empreendimento obteve o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – 
Processo PT nº. 238/2017. 

 

10. Discussão 

O empreendimento em questão, por suas características e porte apresenta impactos 
relevantes sobre o meio ambiente, relacionado às fases de produção extração da 
matéria prima, bem como na operação da destilaria de álcool e a fabricação de 
açúcar; possíveis impactos ambientais podem ocorrer devido à geração de resíduos 
sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas e ruídos. 

Tendo em vista o cumprimento da maioria das condicionantes, bem como as 
medidas mitigadoras apresentadas em relação aos possíveis impactos ambientais, 
conclui-se que o empreendimento possui desempenho suficiente para a 
continuidade da operação da atividade solicitada. Ressalta-se que não serão 
impostas obrigações/condicionantes ao empreendedor, haja vista que este processo 
está sendo revalidado no PA n° 0063/1983/015/2012, em apreciação pelo COPAM 
nesta mesma reunião.  

Vale salientar que o empreendedor deve, num processo de melhoria contínua, 
executar todas as medidas apontadas nos estudos ambientais e aquelas que por 
ventura surgirem com o avanço tecnológico, naquilo que trouxer melhorias para o 
meio ambiente. 

11. Controle Processual 
 

11.1. Da natureza jurídica do Processo Administrati vo 
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Trata-se de pedido de Licença de Operação (LO) formalizado sob o nº 
00063/1983/018/2013, na data de 03/10/2013, pelo empreendimento 
DESTILARIA DE ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A (CNPJ nº 
18.054.379/0001-88), para a execução da atividade descrita como “fabricação e 
refinação de açúcar” (código D-01-08-2 da DN COPAM nº 74/2004), inicialmente 
para uma capacidade instalada de 9.008 t de matéria-prima/dia, em 
empreendimento localizado na Rodovia BR-418, Km 3, Fazenda Biquinha, zona 
rural do Município de Serra dos Aimorés/MG, CEP: 39868-000. 

O empreendimento obteve, por ocasião da 40ª Reunião Ordinária (RO) da 
Unidade Regional Colegiada (URC) do COPAM Leste Mineiro, realizada em 
08/10/2008, a concessão da Licença de Instalação (Protocolo SIAM nº 
0090943/2009), para a ampliação da capacidade de moagem e instalação da 
fábrica de açúcar anexa à destilaria de álcool, em uma capacidade instalada de 
5.000 t/d, no município de Serra dos Aimorés, no Estado de Minas Gerais, com 
validade de quatro anos (08/10/2012), cujo prazo foi prorrogado por mais dois 
anos por ocasião da 81ª Reunião Ordinária (RO) da Unidade Regional Colegiada 
(URC) do COPAM Leste Mineiro, realizada em 24/07/2012 (Protocolo SIAM nº 
0585237/2012), conforme P.A. nº 00063/1983/010/2006, com validade até 
08/10/2014. 

Agora, o empreendedor pretende a obtenção de Licença de Operação (LO) a 
partir da LP+LI concedida no bojo do P.A. nº 00063/1983/010/2006 (ampliação), 
motivo por que formalizou o presente Processo Administrativo nº 
00063/1983/018/2013, na data de 03/10/2013, conforme Recibo de Entrega de 
Documentos nº 1901441/2013. 

Pelas informações prestadas no Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento (FCEI) nº R428264/2013, gerou-se o Formulário de Orientação 
Básica Integrado (FOBI) nº 1769068/2013 que instrui o presente Processo 
Administrativo (Fase LO) nº 00063/1983/018/2013, o qual enquadrou 
automaticamente o empreendimento, inicialmente, por meio do Sistema Integrado 
de Informação Ambiental (SIAM), em Classe 06, conforme os critérios 
estabelecidos pela novel DN COPAM nº 74/2004, sendo, portanto, passível de 
Licenciamento Ambiental. 

O empreendedor obteve Autorização Provisória para Operação (APO) perante o 
Órgão Ambiental, com fundamento no Art. 9º, inciso III, §§ 2º, 3º e 4º, do 
revogado Decreto Estadual nº 44.844/2008 (Certificado LI nº 003/2012 – P.A. nº 
00063/1983/010/2006), consoante certificado datado de 11/02/2014. 
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Diante do advento da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, em vigor a 
partir do dia 06/03/2018, conforme vacatio legis estabelecida pela DN COPAM nº 
218/2018 e orientação contida na Instrução de Serviço SISEMA nº 01/2018, o 
empreendedor manifestou-se perante o Órgão Ambiental, tempestivamente, 
colimando a manutenção da orientação conferida pela Deliberação Normativa nº 
74/2004, com fundamento no Art. 38, inciso III, da DN COPAM nº 217/2017 
(Documento SIAM nº 0261793/2018, datado de 09/04/2018). 

E, consoante se infere do histórico do licenciamento ambiental do 
empreendimento, por ocasião da reunião realizada a pedido do empreendedor 
perante a SUPRAM/LM, em virtude da decisão que determinou o arquivamento do 
P.A. nº 00063/1983/020/2017, pela empresa DASA foi informado que “não houve 
ampliação do empreendimento sem o prévio licenciamento ambiental; na vigência 
da LO (moagem de cana para produção de álcool - CI 4.008 t/dia) obteve LI para 
ampliação (PA 00063/1983/010/2006 - CI 5.000 t/dia) e APO referente a essa 
ampliação (00063/1983/018/2013 - CI 5.000 t/dia), resultando numa capacidade 
instalada para moagem de 9.008 t/dia; a análise do PA nº. 00063/1983/018/2013 
ainda não foi concluída, mas informou a capacidade atual no âmbito da renovação 
de licença, conforme solicitado no âmbito do PA 00063/1983/020/2017” (Síntese 
de reunião - 011/2020 – fl. 393). 

O Processo Administrativo (P.A. de RENLO nº 00063/1983/015/2012), arquivado 
num primeiro momento na data de 28/07/2018 e desarquivado  por força da 
Papeleta de Despacho nº 79/2020/SEMAD/SUPRAM LESTE-DRRA, datada de 
22/09/2020, no bojo do Processo SEI nº 1370.01.0040394/2020-12, está 
contemplando tanto a produção de álcool quanto a produção de açúcar, 
considerando-se a natureza do empreendimento, a planta industrial e a cadeia 
produtiva do álcool e açúcar, cuja capacidade instalada é única, qual seja, 
9.008,00 t de matéria prima/dia, seja para produção de álcool e/ou açúcar. 
Determinou-se, ainda, na referida Papeleta de Despa cho, que o P.A. de 
RENLO nº 00063/1983/015/2012 e este P.A. de LO nº 0 0063/1983/018/2013, 
devido ao porte e potencial poluidor definidos na D N COPAM nº 74/2004, 
sejam submetidos a julgamento pelo COPAM, em uma me sma reunião, com 
a inversão de pauta, a critério do Órgão Colegiado . 

A equipe técnica da SUPRAM/LM realizou vistoria in loco nas dependências do 
empreendimento no dia 26/06/2019, gerando o Relatório de Vistoria nº 029/2019 
(Protocolo SIAM nº 0385329/2019). 

Incidem, no presente feito, as disposições do Art. 1º, §§ 1º e 2º, inciso I, da 
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/FEAM/IEF/ IGAM Nº 3.045, de 02/02/2021, 
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que dispõe sobre a implantação do processo híbrido no âmbito dos processos de 
competência dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, consoante Despacho nº 
211/2021/SEMAD/SUPRAM LESTE – PROTOCOLO, datado de 02/03/2021 
(Documento nº 26205844, respectivo ao Processo SEI nº 1370.01.0011753/2021-
32, e Protocolo SIAM nº 0095097/2021). 

Solicitadas informações complementares por meio do Ofício SEMAD/SUPRAM 
LESTE-DRRA nº 100/2020 (Documento nº 22578069, respectivo ao Processo SEI 
nº 1370.01.0054534/2020-24), os esclarecimentos e/ou documentos perquiridos 
pelo Órgão Ambiental foram atendidos oportunamente no âmbito do Processo SEI 
nº 1370.01.0011753/2021-32 (Protocolo SIAM nº 0095073/2021). 

No decorrer da análise do PA nº 00063/1983/020/2017, também foram feitas 
solicitações por meio do OF. SUPRAM-LM nº 039/2019 e OF. SUPRAM-LM nº 
005/2020, cujas informações foram aproveitadas na análise deste Processo 
Administrativo. 

As condicionantes estabelecidas no P.A. de LP+LI nº 00063/1983/010/2006 foram 
objeto de análise técnica desenvolvida no capítulo 9 deste Parecer Único. 

O desempenho ambiental do empreendimento foi considerado satisfatório para a 
continuidade da operação, pela equipe técnica da SUPRAM/LM, conforme 
abordagem realizada no capítulo 10 deste Parecer Único. 

O Processo Administrativo seguiu a regular tramitação perante o Órgão 
Ambiental. 

 
11.2. Da documentação apresentada  

 
O empreendedor, em atendimento à legislação vigente, instruiu o processo 

de licenciamento ambiental com os documentos listados abaixo: 

• FOBI – Formulário de Orientação Básica Integrado: FOBI nº 
1769068/2013. 

• FCEI – Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento: 
(FCEI) nº R428264/2013. As informações prestadas no FCEI, datado de 
05/09/2013, são de responsabilidade do procurador outorgado da empresa à 
época, o Sr. Rodolfo Renan Fernandes Ibrahim Coelho, conforme se observa por 
meio do instrumento particular de mandato apresentado no bojo do processo 
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físico2. As informações prestadas inicialmente foram objeto de retificação 
solicitada pelo atual Diretor Presidente da empresa, Sr. Délio Nunes Rocha e pela 
atual Diretora Administrativa Financeira do empreendimento, Sra. Milena Silva 
Rocha, via ofícios assinados conjuntamente (Documentos nº 26185703 e 
26185704, respectivos ao Processo SEI nº 1370.01.0011753/2021-32), em 
consonância com as diretrizes da Cláusula 20 da Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária da empresa realizada em 02/05/2017 (Documento nº 26185706, 
respectivo ao Processo SEI nº 1370.01.0011753/2021-32). FCEI retificador 
(Documento nº 26185728, respectivo ao Processo SEI nº 1370.01.0011753/2021-
32). 

• Procuração ou equivalente:  documento apresentado por cópia no bojo 
do processo físico (Protocolo SIAM nº 1901429/2013). Juntou-se, também, cópias 
de documentação de identificação pessoal (no processo físico e no Documento nº 
26185707, respectivo ao Processo SEI nº 1370.01.0011753/2021-32), cópias dos 
atos constitutivos da empresa (Documento nº 26185706, respectivo ao Processo 
SEI nº 1370.01.0011753/2021-32), comprovando-se o vínculo entre os 
procuradores outorgantes e outorgado, bem como Comprovante de Inscrição do 
CNPJ do qual extrai-se a situação cadastral “ativa” do empreendimento junto à 
Receita Federal (Documento nº 26185710, respectivo ao Processo SEI nº 
1370.01.0011753/2021-32). 

• Requerimento de licença : documento apresentado no bojo do processo 
físico (Protocolo SIAM nº 1901430/2013). 

• Coordenadas geográficas : documento apresentado no bojo do processo 
físico. 

• Declaração da municipalidade : consoante disposto no Art. 18, § 3º, do 
Decreto Estadual nº 47.383/2018: “atendido o requisito de apresentação da 
certidão municipal, a obrigação restará cumprida, sendo desnecessário reiterar 
sua apresentação nas demais fases do processo de licenciamento ambiental, 
quando esse não ocorrer em fase única, bem como na renovação, ressalvados os 
casos de alteração ou ampliação do projeto que não tenham sido previamente 
analisados pelo município” (sic). Consta dos autos do P.A. de LP+LI nº 
00063/1983/010/2006 a declaração/certidão de conformidade emitida pelo 
Município de Serra dos Aimorés, na data de 27/09/2006, subscrita pelo Prefeito 
Municipal, à época, Sr. Célio Alves Pinto, atestando que o tipo de atividade 
desenvolvida e o local das instalações do empreendimento estão em 

                                                 
2 O instrumento de mandato acostado aos autos do Processo Administrativo encontra-se vigente, visto que, 
outorgado na data de 07/10/2013, possui prazo de validade indeterminado. 
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conformidade com as leis e regulamentos administrativos daquele Município 
(Documento SIAM nº 0660361/2006). Logo, tratando-se de Licença de Operação 
decorrente de anterior análise, da etapa de LI do empreendimento, e tendo em 
conta que não envolve alteração ou ampliação do projeto licenciado no bojo do 
Processo Administrativo de LP+LI nº 00063/1983/010/2006, conforme declarado 
pelo empreendedor no FCEI (subitem 7.3), prescindível a apresentação de nova 
declaração de conformidade emitida pela municipalidade nos termos da legislação 
Estadual vigente. Outrossim, o Município de Serra dos Aimorés declarou, na data 
de 14/12/2020, por intermédio do Prefeito Municipal (em exercício), Sr. Iran 
Pacheco Cordeiro, e do Secretário Municipal de Meio Ambiente (em exercício), 
Sr. Antônio Carlos Pires Nunes, conjuntamente, que o tipo de atividades 
desenvolvidas e o local de instalação do empreendimento estão em conformidade 
com as leis e regulamentos administrativos do Município (Anexo XI dos 
Documentos nº 26262079 e 23813776, respectivos ao Processo SEI nº 
1370.01.0060313/2020-64), para o fim de instrução do P.A. de RENLO nº 
00063/1983/015/2012, consoante exigência contida no Art. 10, § 1º, da Resolução 
CONAMA nº 237/1997 c/c Art. 18, § 2º, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, com 
redação determinada pelo Art. 6º do Decreto Estadual nº 47.837/2020, cujo 
documento ostenta caráter vinculante no processo de licenciamento ambiental. 
Nesse sentido: Parecer AGE/MG nº 15.915/2017. 

• Comprovante referente ao recibo de emolumentos : os emolumentos 
respectivos à emissão do FOBI foram integralmente quitados, conforme 
Documentos de Arrecadação Estadual (DAE) e comprovante de pagamento 
acostados aos autos do processo físico, nos termos da Portaria Conjunta 
IEF/FEAM/IGAM nº 02/2006. 

• Recibo de pagamento dos custos de análise process ual : incidem, a 
partir de 29/03/2018, os valores tabelados pela Lei Estadual nº 22.796, de 28 de 
dezembro de 2017. Consta dos autos do processo físico comprovante de 
pagamento integral respectivo ao FOBI nº 1769068/2013, realizado de 
03/10/2013, sem prejuízo da ulterior apuração e cobrança de eventuais diferenças 
pela Administração Pública em planilha de custos, se for o caso, visto que o 
julgamento e a eventual emissão da respectiva licença ambiental pela autoridade 
decisória competente ficam condicionados à quitação integral das despesas 
pertinentes ao requerimento apresentado, nos termos do Art. 34 da DN COPAM 
nº 217/2017 e Arts. 20 e 21 do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

• Cópia digital, acompanhada de declaração atestand o que confere 
com original  (Protocolo SIAM nº 1901432/2013). O CD contendo a cópia digital 
do processo encontra-se anexado ao processo físico. 
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• Publicação do requerimento de LO e da concessão d a LP+LI : a 
obtenção da Licença Prévia e Licença de Instalação, concomitantes (LP+LI), bem 
como o requerimento subsequente de Licença de Operação (LO), constam 
publicados pelo empreendedor na imprensa local, Jornal “Expressão”, com 
circulação no período de 15 a 30/09/2013 (Edição nº 289), conforme exemplares 
de jornal acostados aos autos do processo físico (Protocolos SIAM nº 
1901434/2013 e 1901433/2013). O Órgão Ambiental, por sua vez, promoveu a 
publicação do requerimento de licença ambiental na Imprensa Oficial de Minas 
Gerais (IOF/MG) em 06/03/2021, caderno I, Diário do Executivo, pg. 12 (coluna 
2); tudo nos termos dos Arts. 30/32 da Deliberação Normativa COPAM nº 
217/2017 c/c Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 10.650/2003.  

• Certidão de Registro Imobiliário : foi apresentada Certidão Cartorária de 
Escritura de Compra e Venda de direito de posse sobre o imóvel rural onde 
funciona o empreendimento, firmada entre o outorgante vendedor José Moreira 
de Santana Neto (CPF nº 069.058.976-04) e a empresa DESTILARIA DE 
ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A, ora requerente, cuja certidão imobiliária foi 
emitida na data de 08/10/2013, acerca do Registro nº 6.276 (Livro C-2, fl. 58, do 
Cartório de Títulos, Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de 
Nanuque/MG). Ademais, foram apresentadas, no âmbito do P.A. de RENLO nº 
00063/1983/015/2012, cópias de Certidões de Registro Imobiliário respectivas aos 
imóveis rurais onde se encontra localizado o empreendimento, a saber, Matrículas 
nº 6.276, 3.686 e 4.012, emitidas nas datas de 17/12/2020, 06/11/2020 e 
17/12/2020, respectivamente (Serviço Registral da Comarca de Nanuque/MG), 
conforme Anexo II dos Documentos nº 26262079 e 23813776, respectivos ao 
Processo SEI nº 1370.01.0060313/2020-64. Os imóveis rústicos em referência 
pertencem à empresa DESTILARIA DE ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A 
(CNPJ nº 18.054.379/0001-88), ora requerente. A responsabilidade pelas 
informações de propriedade sobre os imóveis rurais onde funciona o 
empreendimento é exclusiva do empreendedor/consultor que carreou os 
documentos cartorários e/ou particulares aos presentes autos. 

• Cadastro Ambiental Rural – CAR : o empreendedor apresentou o Recibo 
de Inscrição dos Imóveis Rurais no CAR, alusivos às Matrículas nº 6.276, 3.686 e 
4.012, efetuado em 19/03/2015 (registro nº MG-3166709-
5E74.CE42.D795.4009.BF63.87A8.A45C.0A9A), no qual consta como proprietária 
dos imóveis empresa DESTILARIA DE ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A 
(CNPJ nº 18.054.379/0001-88), ora requerente (Documento nº 26185720, 
respectivo ao Processo SEI nº 1370.01.0011753/2021-32). 
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• Relatório de cumprimento de condicionantes : documento apresentado 
no bojo do processo físico (Protocolo SIAM nº 1901435/2013) e aquilatado pela 
equipe técnica da SUPRAM/LM no capítulo 9 deste Parecer Único. 

• Anotações de Responsabilidade Técnica – ART : foi apresentada a 
Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável técnico pelo RELATÓRIO 
TÉCNICO CONCLUSIVO (Documento nº 26185724, respectivo ao Processo SEI 
nº 1370.01.0011753/2021-32). 

• Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico F ederal : foram 
apresentados os Certificados de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do 
empreendimento e dos responsáveis técnicos pelos estudos apresentados em 
conformidade com a Lei Federal nº 6.938/1981, Lei Estadual nº 14.940/2013 e 
Instrução Normativa IBAMA nº 06 de 15/03/2013 (Documentos nº 26185712, 
26185713, 26185714, 26185716, 26185718 e 26185719, respectivo ao Processo 
SEI nº 1370.01.0011753/2021-32). 

• Certidão Negativa de Débitos Ambientais – CNDA : consoante 
preconizado no Art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 47.383/2018, “é facultado 
ao administrado solicitar ao órgão ambiental a emissão de certidão negativa de 
débitos de natureza ambiental, que não integrará os documentos obrigatórios de 
instrução do processo de licenciamento” (sic), cuja recente disposição normativa 
encontra ressonância, inclusive, na dicção das Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF. 
Em outras palavras: a formalização do Processo Administrativo e o julgamento da 
pretensão de licenciamento ambiental pela esfera competente da SEMAD não 
podem ser condicionados à satisfação de débitos de natureza ambiental (não-
tributária) eventualmente consolidados, consoante Nota Jurídica Orientadora nº 
01/2015/PPI oriunda da AGE/MG, datada de 08/05/2015, e Memorando 
SEMAD/SUPOR nº 44/2018, datado de 18/12/2018. Nada obstante, por se tratar 
de processo ampliativo, impõe-se que a licença ambiental a ser eventualmente 
emitida no caso concreto tenha validade correspondente ao prazo de validade 
remanescente (leia-se: coincidente) da licença principal das atividades ou do 
empreendimento, objeto prorrogação automática em decorrência de pedido 
tempestivo de renovação (P.A. de RENLO nº 00063/1983/015/2012), nos termos 
do Art. 15, inciso IV c/c Art. 35, § 8º, ambos do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

 
11.3. Das Intervenções Ambientais e Compensações 

 
Não há indicação de intervenção ambiental a ser autorizada na área do 
empreendimento nesta fase do licenciamento ambiental, conforme declarado pelo 
empreendedor no FCEI primitivo. 
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11.4. Das Unidades de Conservação 
 
Segundo informado no FCEI (, a área do empreendimento não abrange outros 
Municípios/Estados. 

O relatório extraído da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA), instituída pela Resolução 
Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.466/2017, informa não se encontrar o 
empreendimento no interior de Unidade de Conservação (capítulo 5 deste 
Parecer Único – Caracterização Ambiental). 

 
11.5. Da Reserva Legal 

 
A Reserva Legal (RL), conforme Arts. 24 e 25 da Lei Estadual nº 20.922/2013, é 
assim definida: 

 
Das Áreas de Reserva Legal 
 
Art. 24. Considera-se Reserva Legal a área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos desta Lei, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e da biodiversidade, abrigar a 
fauna silvestre e proteger a flora nativa. 
 
Art. 25. O proprietário ou possuidor de imóvel rural manterá, com cobertura de 
vegetação nativa, no mínimo 20% (vinte por cento) da área total do imóvel a título de 
Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, excetuados os 
casos previstos nesta Lei. 

 

A área de Reserva Legal será registrada no Órgão Ambiental competente, por 
meio de inscrição da propriedade ou posse rural no CAR, sendo vedada a 
alteração da destinação da área, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou 
de desmembramento, observadas as exceções previstas na Lei Estadual nº 
20.922, de 2013 (Art. 87, caput, do Decreto Estadual nº 47.749/2019). 

No caso, o Recibo de Inscrição dos Imóveis Rurais no CAR, alusivos às 
Matrículas nº 6.276, 3.686 e 4.012, efetuado em 19/03/2015 (registro nº MG-
3166709-5E74.CE42.D795.4009.BF63.87A8.A45C.0A9A), no qual consta como 
proprietária dos imóveis empresa DESTILARIA DE ÁLCOOL SERRA DOS 
AIMORÉS S/A (CNPJ nº 18.054.379/0001-88), ora requerente, nos termos dos 
Arts. 30 e 31, ambos da Lei Estadual nº 20.922/2013. 
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As questões de cunho técnico acerca da área de Reserva Legal e APP, 
notadamente quanto ao percentual exigido pelo Art. 25 da Lei Estadual nº 
20.922/2013, foram objeto de análise no capítulo 5 deste Parecer Único. 

Registra-se, por necessário, que a responsabilidade pelas informações lançadas 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é exclusiva do empreendedor/consultor que 
carreou o documento autodeclaratório aos autos do presente Processo 
Administrativo. 

 
11.6. Dos Recursos Hídricos  

 
Cediço é que a outorga do direito de uso de água cuida-se de instrumento legal 
que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos superficiais ou 
subterrâneos (Art. 20, CRFB/88), tratando-se de ato de caráter personalíssimo, e, 
sendo assim, as águas são alocadas para uso e usuário definidos, considerando-
se as disponibilidades hídricas e mantendo-se as prioridades de cada uso 
definidas no Planejamento estabelecido pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas 
(IGAM). 

O empreendedor informou no FCEI que, para o exercício das atividades 
pretendidas, fará uso/intervenção em recurso hídrico outorgável, a saber, 
Resolução ANA nº 525/2013, publicada na data de 13/05/2013, com validade de 
10 anos - Captação no reservatório UHE Santa Clara, no Rio Mucuri (Documento 
nº 26185728, respectivo ao Processo SEI nº 1370.01.0011753/2021-32). 

As questões técnicas alusivas à utilização de recursos hídricos foram objeto de 
análise no capítulo 5 deste Parecer Único – Caracterização Ambiental. 

Consigna-se, por oportuno, que a publicação dos atos de outorga de competência 
do Estado de Minas Gerais, nos termos do Decreto Estadual nº 47.705/2019 e 
Portaria IGAM nº 48/2019, poderá ser verificada junto ao sítio eletrônico do 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e perante a IOF/MG, se for o caso. 
 
11.7. Da manifestação dos órgãos intervenientes 

 
Em relação às manifestações de órgãos intervenientes, o Art. 27 da Lei Estadual 
nº 21.972/2016, dispõe o seguinte: 

 
Art. 27. Caso o empreendimento represente impacto social em terra indígena, em terra 
quilombola, em bem cultural acautelado, em zona de proteção de aeródromo, em área 
de proteção ambiental municipal e em área onde ocorra a necessidade de remoção de 
população atingida, dentre outros, o empreendedor deverá instruir o processo de 
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licenciamento com as informações e documentos necessários à avaliação das 
intervenções pelos órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e municipais 
detentores das respectivas atribuições e competências para análise. 

 

E, a partir da verificação do IDE-SISEMA, a equipe técnica da SUPRAM/LM 
também constatou que o empreendimento está inserido em Área de Segurança 
Aeroportuária – fator de restrição (capítulo 5 deste Parecer Único – 
Caracterização Ambiental). 

Atualmente, devem ser observados os procedimentos transitórios para a emissão 
de licença ambiental de empreendimentos com potencial atrativo de fauna em 
ASA de aeródromo Brasileiro até a publicação do Decreto Regulamentar da Lei nº 
12.725/2012, consoante expediente emanado do COMAER na data de 
02/08/2019 (Ofício nº 177/DOP-AGRF/4711), donde se extrai a comunicação de 
revogação da obrigatoriedade de emissão de Parecer Técnico pelo CENIPA para 
empreendimentos atrativos de fauna em ASA de aeródromo Brasileiro. 

Instado a se manifestar, o empreendedor apresentou RELATÓRIO TÉCNICO 
CONCLUSIVO, datado de 22/12/2020, subscrito pelo profissional BRUCE AMIR 
DACIER LOBATO DE ALMEIDA, Biólogo (CRBio nº 30774-4/D), donde se infere 
que o responsável técnico atestou que o empreendimento não representa impacto 
social em terra indígena, em terra quilombola, em bem cultural acautelado, em 
área de proteção ambiental municipal e em área onde ocorra a necessidade de 
remoção de população atingida, consoante exigência prevista no Art. 27 da Lei nº 
21.972, de 21 de janeiro de 2016, bem como informou que “a região do 
empreendimento está abrangida pela ‘área de segurança aeroportuária (ASA)’, 
conforme Lei n° 12.725/2012 (Figura 11)”, e que “as medidas adotadas pelo 
empreendimento são adequadas para mitigação da atração da fauna, portanto, a 
operação do empreendimento não é potencial atrativo para as espécimes da 
avifauna” (Documento nº 26185722, respectivo ao Processo SEI nº 
1370.01.0011753/2021-32), o que foi aquilatado e validado pela equipe técnica da 
SUPRAM/LM no capítulo 5 deste Parecer Único – Caracterização Ambiental. 
 
11.8. Da competência para julgamento da pretensão d e licenciamento 
ambiental  

 
Trata-se de análise processual regida pelo enquadramento previsto na 
Deliberação Normativa nº 74/2004. 

Busca-se regularizar ambientalmente, neste Processo Administrativo de LO, 
apenas a ampliação para a produção de álcool e açúcar (5.000 t/d). 
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E, como é sabido, cabe ao Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – 
dentre outros, decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de 
licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos de grande porte e 
médio potencial poluidor, consoante preconizado no Art. 14, caput e inciso III, 
alínea “b”, da Lei Estadual nº 21.972/2016, competindo à Câmara de Atividades 
Industriais – CID – deliberar sobre processo de licenciamento ambiental, 
considerando a natureza da atividade ou empreendimento de sua área de 
competência (atividades industriais, de serviços e comércio atacadista, exceto 
serviços de segurança, comunitários e sociais, atividades não industriais 
relacionadas à sua operação e demais atividades correlatas), nos moldes 
estabelecidos pelo Art. 14, inciso IV e § 1º, inciso II, Decreto Estadual nº 
46.953/2016. 

Logo, no caso em exame, compete ao Órgão Colegiado aquilatar e julgar a 
pretensão de licenciamento ambiental materializada no caso em tela. 

 
11.9. Considerações finais 

 

O processo encontra-se formalizado e instruído com a documentação exigível no 
FOBI e procedimentos internos, consoante previsto no Art. 17, § 1º, do Decreto 
Estadual nº 47.383/2018, conforme enquadramento previsto na Deliberação 
Normativa nº 74/2004. 

No caso, cuida-se de empreendimento de enquadramento Classe 5 (cinco) e a 
análise técnica concluiu pela concessão da Licença de Operação (LO), com 
validade correspondente ao prazo de validade remanescente (no caso, leia-se: 
coincidente) da licença principal das atividades ou do empreendimento, objeto 
prorrogação automática em decorrência de pedido tem pestivo de renovação 
(P.A. de RENLO nº 00063/1983/015/2012) , nos termos do Art. 15, inciso IV c/c Art. 
35, § 8º, ambos do Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

A análise dos estudos ambientais não exime o empreendedor e os profissionais que 
os elaboraram de suas responsabilidades técnica e jurídica pelas informações 
apresentadas, assim como da comprovação quanto à eficiência das medidas de 
mitigação adotadas. 

Nesse sentido preconiza o Art. 11 da Resolução CONAMA nº 237/1997: 
 

Art. 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados 
por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. 
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Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos 
previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, 
sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. 

Assim, sugere-se a remessa dos autos ao Órgão Colegiado competente (CID) para 
aquilatar e julgar a pretensão de licenciamento ambiental materializada no caso em 
tela, consoante preconizado no Art. 14, caput e inciso III, alínea “b”, da Lei Estadual 
nº 21.972/2016 c/c Art. 14, inciso IV e § 1º, inciso II, Decreto Estadual nº 
46.953/2016. 

Diante do exposto, encerra-se o controle processual, cujo capítulo possui natureza 
meramente opinativa, sob o prisma estritamente jurídico (não adentrando as 
questões de cunho técnico), e devidamente embasado nos documentos 
apresentados pelo empreendedor nos autos do Processo Administrativo e na 
legislação ambiental/processual disponível e aplicável ao caso concreto no 
momento da elaboração do Parecer Único. Nesse sentido: Parecer AGE/MG nº 
16.056, de 21 de novembro de 2018. 

 
12. Conclusão 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM LM sugere o deferimento da Licença de 
Operação - LO do empreendimento DASA- Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés 
S.A, para a atividade ”D-01-08-2 Fabricação e refinação de açúcar”, no município de 
Serra dos Aimorés-MG, pelo prazo de 8(oito) anos. 

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas 
descritas neste parecer, devem ser apreciadas pela Câmara de Atividades 
Industriais-CID do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM). 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental do 
Leste Mineiro, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos 
ambientais apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, 
assim como a comprovação quanto à eficiência destes de inteira responsabilidade 
da(s) empresa(s) responsável (is) e/ou seu(s) responsável (is) técnico(s). 
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13. Anexos  

Anexo I.  Relatório Fotográfico do empreendimento Destilaria de Álcool Serra dos 
Aimorés S.A -DASA – fotos da fábrica de açúcar 

 

 

          Figura 1-Tanque de recebimento do caldo p ara                                  Figura 2 – Cen trífugas da planta industrial     

          produção de açúcar  

       Figura 3- Tanque de cozimento                                                                 Figura 4- Peneira                                                                                   
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