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PARECER ÚNICO PROTOCOLO SIAM nº  0109322/2021 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 04447/2006/008/2014 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Exclusão de Condicionante da REVLO 
VALIDADE DA LICENÇA:  
REVLO válida até 25/04/2027 

  

 

 

 

 

 

 

EMPREENDEDOR: 
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. – 
DISBRAL 

CNPJ: 26.917.005/0002-58 

EMPREENDIMENTO: 
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. – 
DISBRAL 

CNPJ: 26.917.005/0002-58 

MUNICÍPIO: Sarzedo ZONA: Urbana 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): 

LAT/Y  20º1’12,48” LONG/X  44º8’44,64” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL   X NÃO 

NOME: 

Relatório emitido em 04/03/2017, página 672, informa a presença das seguintes Unidades de 
Conservação: APA Sul (4,321 Km); APEE Manancial Taboão (7,770 Km), APA Vargem das Flores 
(7,539 km) e APE – Vargem das Flores (9,748 Km). 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Paraopeba 

UPGRH:   SUB-BACIA: Córrego do Engenho Seco e ou Perobas 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): CLASSE 

C-04-21-9 
Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados 
(fabricação e comercialização de emulsões asfálticas – capacidade instalada para 
2.500 toneladas de matéria-prima na produção de emulsão asfálticas) 
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CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Karine Patrícia Teixeira Souza – Analista Ambiental pelo Empreendimento 

Graciele da Silva Reis 
Engº Ambiental – Responsável pelo RADA 

CREA nº 174.492/D 
ART nº 14201400000001775189 

RELATÓRIO DE VISTORIA: Não se aplica  DATA: Não há 
 

 

 

 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Laércio Capanema Marques – Gestor 1.148.544-8  

Luisa Cristina Fonseca – Gestora Ambiental (jurídico)  1.403.444-1  

De acordo:  

Camila Porto Andrade 

Diretora Regional de Regularização Ambiental 

1.481.987-4 

 

De acordo:  

Angélica Aparecida Sezini 

Diretora Regional de Controle Processual 

1.021.314-8 
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1. INTRODUÇÃO    

 

O presente parecer único refere-se ao pedido de exclusão da condicionante n° 06 relativa a “Apresentar um 
Programa de Educação Ambiental (PEA), em nível executivo, consoante as diretrizes da DN COPAM nº 
214/2017 e Instrução Normativa Ibama n° 002/2012, o qual será submetido à análise e aprovação do órgão 
ambiental licenciador”. 

Destaca-se que o PEA deveria ser elaborado a partir das informações coletadas no Diagnóstico 
Sócioambiental Participativo e nos estudos ambientais realizados, tendo como referência a tipologia do 
empreendimento, a atividade licenciada, a área de influência do meio socioeconômico, a realidade local e os 
impactos e danos causados. Deveria, também, envolver o público representado pelas comunidades da Área 
Indiretamente Afetada (AID) e os funcionários da empresa e contratados.  

Depois de equipe técnica da Supram CM ter aprovado o PEA, os relatórios de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação do programa seriam apresentados anualmente a esta Superintendência. 
 
Portanto, trata-se de uma das condicionantes impostas na REVLO – Certificado n° 008/2017, correspondente à 
fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados, requerida pela empresa 
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. - DISBRAL, em sua unidade instalada na cidade de Sarzedo/MG. 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
A empresa iniciou suas atividades em agosto/2008, assim que obteve a sua licença de operação para a 
fabricação e comercialização de emulsões asfálticas e produção de concreto asfáltico (pré-misturado a frio), via 
LO nº 104, conforme processo administrativo PA nº 04447/2006/004/2008. 
 
A DISBRAL está localizada à Rua São Judas Tadeu nº 288 – Distrito Industrial – Sarzedo/MG. Ocupa 
uma área total de aproximadamente 16.600 m², sendo que, deste total, aproximadamente 1.850 m² 
correspondem à área construída.  
 
Conta com um galpão dividido conforme setores abaixo:  
 

 Laboratório de controle de qualidade, com área de 112,84 m²; 

 Área de produção (parque e tancagem) com área de 301,50 m² constituído dos seguintes maquinários:  
 

 02-terminais de carregamento de emulsão; 

 01-terminal de carga e descarga de CM-30; 

 01-terminal de carga e descarga de CAP 50/70; 

 01-terminal de descarga óleo p/ caldeira 

 01-terminal de carregamento de asfalto modificado 
 

 Fábrica de emulsão 
 

 02-moinhos hba 20/40 

 01-tanque de pré-mistura 1.000l 

 02-tanque de fase aquosa 10.000l 

 01-tanque de dosagem de cap 20.000l 

 01-tanque de armazenagem de látex 18.000kg 

 02-balanças capacidade 500kg 

 02-aquecedores de adicap-re 

 03-estufas de produto químico capacidade total: 16 tambores 

 02-agitadores do tanque de fase aquosa 

 02-agitadores do tanque de dosagem de cap 

 01-bomba de descarga de látex 
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 Fábrica de asfalto modificado 
     

 01-reator de asfalto hba 23 ton 

 01-agitador lateral 

 01-agitador central 

 01-elevador de polímero espira 

 01-reator de asfalto hba 30 ton 

 01-agitador lateral 

 01-agitador central 

 01-reator de asfalto hba 40 ton 

 01-agitador lateral 

 01-agitador central 

 01-elevador de polímero de canecas 
 

 Gerador a diesel marca Cummins Power Generation, modelo C400D6, 400Kw (500kVA), trifásico, com 
sistema de arrefecimento por radiador. Sistema de transferência em Rampa (STR) composto por um 
módulo de controle microprocessado MCM 3320. 

 

 Tanque de ácido clorídrico (cap. para 7.500 litros) também está inserido dentro da mesma área de 
tancagem, porém com uma bacia de contenção interna específica para ele, construída em blocos de 
concreto, com piso em concreto e mureta na altura de 1,40m. As paredes internas rebocadas com massa 
de cimento e toda bacia devidamente impermeabilizada com elastron (asfalto impermeabilizante). Foi 
instalada uma cortina de plástico transparente resistente, evitando assim quaiquer respingo de ácido 
clorídrico fora da bacia de contenção.  

 
O restante da área do galpão é destinado à oficina e ao armazenamento de matérias-primas (acondicionados 
em bombonas, sacos e congêneres). 
 
Detalhamento dos tanques, sendo: 
 

 Tanque 01 (CAP) – Tanque metálico vertical superfície térmico com área de 25,78 m² com as 
dimensões de 5,73m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 154,70 volume (m³); 
 

 Tanque 02 (CAP) – Tanque metálico vertical superfície térmico com área de 25,78 m² com as 
dimensões de 5,73m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 154,70 volume (m³); 

 

 Tanque 03 (CAP) – Tanque metálico vertical superfície com área de 25,78 m² com as dimensões de 
5,73 m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 154,70 volume (m³); 

 

 Tanque 04 (CM³0) – Tanque metálico vertical superfície com área de 25,78m² com as dimensões de 
5,73m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 154,70 volume (m³); 

 

 Tanque 05 (CM³0) – Tanque metálico vertical superfície com área de 25,78m² com as dimensões de 
5,73m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 154,70 volume (m³); 

 

 Tanque 06 (Emulsão Asfáltica) – Tanque metálico vertical superfície com área de 11,46m² com as 
dimensões de 3,82m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 68,77 volume (m³); 

 

 Tanque 07 (Emulsão Asfáltica) – Tanque metálico vertical superfície com área de 11,46m² com as 
dimensões de 3,82m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 68,77 volume (m³); 

 

 Tanque 08 (Emulsão Asfáltica) – Tanque metálico vertical superfície com área de 11,46m² com as 
dimensões de 3,82m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 68,77 volume (m³); 
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 Tanque 09 (Emulsão Asfáltica) – Tanque metálico vertical superfície com área de 11,46m² com as 
dimensões de 3,82m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 68,77 volume (m³); 

 

 Tanque 10 (Emulsão Asfáltica) – Tanque metálico vertical superfície com área de 11,46m² com as 
dimensões de 3,82m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 68,77 volume (m³); 

 

 Tanque 11 (Óleo Combustível OC – 1A) – Tanque metálico vertical superfície com área de 6,42m² com 
as dimensões de 2,86m (diâmetro) com 4,50 m (altura) volume 28,91 volume (m³); 

 

 Tanque 12 (Produção de Emulsão Modificado Polímero Elvaloy) – Tanque metálico vertical superfície 
com área de 11,46m² com as dimensões de 3,82m (diâmetro) com 2,40 m (altura) volume 27,50 volume 
(m³); 

 

 Tanque 13 (Produção de Asfalto Modificado Polímero) – Tanque metálico vertical Térmico superfície 
com área de 11,46m² com as dimensões de 3,82m (diâmetro) com 3,00 m (altura) volume 34,38 volume 
(m³); 

 

 Tanque 14 (Emulsão Asfaltica) – Tanque metálico vertical  superfície com área de 5,09m² com as 
dimensões de 2,55m (diâmetro) com 3,00 m (altura) volume 15,28 volume (m³); 

 

 Tanque 15 (Emulsão Asfaltica) – Tanque metálico vertical superfície com área de 5,09m² com as 
dimensões de 2,55m (diâmetro) com 3,00 m (altura) volume 15,28 volume (m³); 

 

 Tanque 16 (Água Potável) – Tanque metálico vertical superfície com área de 6,42m² com as 
dimensões de 2,86m (diâmetro) com 4,50 m (altura) volume 28,91 volume (m³); 

 

 Tanque 17 (Água retorno condensado da linha vapor) – Tanque metálico vertical superfície elevado 
com área de 1,27m² com as dimensões de 1,27m (diâmetro) com 3,00 m (altura) volume 3,81 volume 
(m³); 

 

 Tanque 18 (óleo diesel) – Tanque metálico horizontal metálico elevado com área de 2,84m² com as 
dimensões de 1,90m (diâmetro) com 5,30 m (altura) volume 15 (m³); 

 

 Tanque 19 (Acido Clorídrico) – Tanque metálico Polietileno vertical elevado com área de 3,30m² com 
as dimensões de 2,05m (diâmetro) com 2,28 m (altura) volume 7,50(m³); 

 

 Tanque 20 (produção de asfalto modificado polímero SBS) – Tanque metálico vertical superfície  
elevado com área de 5,06m² com as dimensões de 2,54m (diâmetro) com 6,00 m (altura) volume 30,38 
(m³); 

 

 Tanque 21 (látex liquido) – Tanque metálico vertical suspenso, fundo cônico) com área de 6,42m² com 
as dimensões de 2,86m (diâmetro) com 3,00m (altura) volume 21,2(m³); 

 

 Tanque 22 (Emulsão Asfaltica) – Tanque metálico vertical superfície com área de 11,46m² com as 
dimensões de 3,82m (diâmetro) com 4,50 m (altura) volume 51,57(m³); 

 

 Tanque 23 (Emulsão Asfaltica) – Tanque metálico vertical superfície com área de 5,06m² com as 
dimensões de 3,82m (diâmetro) com 4,50m (altura) volume 51,57 (m³); 

 

 Tanque 24 (Cimento Asfáltico Petróleo - CAP) – Tanque metálico Horizontal superfície com área de 
24,85m² com as dimensões de 2,20m (diâmetro) com - m (altura) volume 30,16 (m³); 

 

 Tanque 25 (Cimento Asfáltico Petróleo - CAP) – Tanque metálico Horizontal superfície com área de 
24,85m² com as dimensões de 2,20m (diâmetro) com - m (altura) volume 30,16 (m³); 
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Quanto à capacidade nominal instalada, o parâmetro que melhor representa o desempenho da atividade da 
empresa é a quantidade de emulsões asfálticas produzidas no período mensal. Considerando-se o período 
anual, o consumo é de 2.500 toneladas de matéria-prima na produção de emulsões asfálticas.  
 
A operação é em regime sazonal, onde em épocas de chuva, que consistem nos meses de novembro a 
março, a aplicação de asfaltos em rodovias e pavimentos são inviáveis, chegando à empresa a operar com 
apenas 30% de sua capacidade nominal de produção. A partir do mês de março, após o término do período 
chuvoso, as obras se intensificam e a produção nominal aumenta em 40% a 50%. Logo, a produção varia de 
acordo com a demanda, que é muito influenciada pelas condições climáticas e pela situação político-
econômica das regiões do País. 
 
A capacidade nominal instalada, em termos de produção, é a seguinte: 
 

1) Emulsões Asfálticas: 2.500,00 t/mês; 
  

O efetivo atual é de 12 funcionários diretos e 05 funcionários indiretos (flutuantes) 

3. DA CONDICIONANTE DA REVLO APROVADA PELO COPAM  

A empresa, à época, não possuía um programa de educação ambiental conforme determina a DN COPAM nº 
214/2017, tendo por base a Legislação Federal, Lei 9.795/99 e Dec.4.281/02, que instruía os processos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos modificadores do meio ambiente, listados na Deliberação 
Normativa COPAM nº 74/2004 e considerados como causadores de significativo impacto ambiental.  
 
Sendo assim, foi proposto e aprovado pelo Conselho de Politica Ambiental COPAM, através da Câmara 
Técnica Especializada de Atividades Industriais - CID, em reunião ocorrida em 24/05/2017, a condicionante n° 
06 que determinava a apresentação de um Programa de Educação Ambiental (PEA), em nível executivo, 
consoante com as diretrizes da DN COPAM nº 214/2017, o qual seria submetido à análise e aprovação do 
órgão ambiental licenciador. Os projetos e ações propostos para fase de Revalidação de LO, que formam, em 
conjunto, ao PEA, deveriam ser apresentados a esta Superintendência no prazo de 90 dias, após a concessão 
da referida licença.  
 
4. DO HISTÓRICO DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE SOBRE O PEA 
 
Tão logo fora concedida a REVLO – Certificado 008/2017, a empresa protocolou, em 21/08/2017 sob 

n  R0217708/2017, carta ofício solicitando a prorrogação de prazo adicional por mais 90 (noventa) dias para a 

elaboração do PEA, alegando particularidades existentes na área do entorno, que envolveriam comunidades 
vizinhas. Também se justificou pela necessidade de contratação de empresa devidamente capacitada para a 
realização deste trabalho. 
 
Em 30/11/2017 foi elaborado pela equipe da SUPRAM CM o parecer único n° 180/2017 (Protocolo SIAM n° 
1362386/2017), destacando que o PEA deveria ser elaborado a partir das informações coletadas no 
Diagnóstico Socioambiental Participativo e nos estudos ambientais realizados, tendo como referência à 
tipologia do empreendimento, à atividade licenciada, à área de influência do meio socioeconômico, à realidade 
local e os impactos e danos causados.  
 
Deste modo, deveria também, envolver o público representado pelas comunidades da Área Indiretamente 
Afetada (AID) e os funcionários da empresa e contratados. 
 
Segundo se verificou nos autos, o protocolo do pedido de prorrogação de prazo foi intempestivo, ou seja, em 
desacordo com os dispositivos constantes no § 6º, Art. 10 do Decreto Estadual n° 44.844/2008 c/c §5º, Art. 9° 
da DN COPAM n° 209/2016. Diante disso, inobstante à argumentação do empreendedor acerca da 
complexidade que envolveria a elaboração dos estudos, a análise do pedido tornou-se prejudicada em razão 
da extemporaneidade de sua apresentação. 
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Diante das circunstâncias, lavrou-se o Auto de Infração n° 87.663/2017, face ao descumprimento da 
condicionante, definindo-se, com base no prazo determinado pelo §1º, Art. 14 da DN COPAM n° 214, de 26 de 
abril de 2017, o dever de cumprir a condicionante estabelecida, com a consequente apresentação do 
Programa de Educação Ambiental (PEA) até 26 de abril de 2018.   
 
Em julgamento na 12ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades Industriais – CID do COPAM, foi 
indeferida sua alteração. No entanto, a condicionante passou a ter a seguinte redação: 
 

6 

Apresentar um Programa de Educação Ambiental (PEA), em nível 
executivo, consoante as diretrizes da DN COPAM nº 214/2017 e 
Instrução Normativa Ibama n° 002/2012, o qual será submetido à 
análise e aprovação do órgão ambiental licenciador.  
Destaca-se que o PEA deverá ser elaborado a partir das 
informações coletadas no Diagnóstico Socioambiental Participativo 
e nos estudos ambientais realizados, tendo como referência a 
tipologia do empreendimento, a atividade licenciada, a área de 
influência do meio socioeconômico, a realidade local e os impactos 
e danos causados. Deverá, também, envolver o público 
representado pelas comunidades da Área Indiretamente Afetada 
(AID) e os funcionários da empresa e contratados. 
Depois de aprovado o PEA pela equipe técnica da Supram CM, os 
relatórios de acompanhamento, monitoramento e avaliação do 
programa serão apresentados anualmente a esta Superintendência.  

Os projetos e ações propostos para fase 
de Revalidação de LO, que formam, em 
conjunto, o PEA, deverão ser 
apresentados a esta Superintendência no 
prazo máximo até 27/04/2018.  

 

 

Em 25/04/2018 foi-nos apresentado, sob protocolo R0079185/2018, o Programa de Educação Ambiental – 
PEA, que foi analisado pela equipe da SUPRAM CM e considerado descumprido, uma vez que não foi 
verificada a realização do estudo de Diagnóstico Socioambiental Participativo – DSP, o qual seria 
indispensável para análise do PEA, conforme descrito no relatório técnico SUPRAM CM n° 094/2018. 
  
Deste modo, foi aplicada a penalidade de multa simples – AI n° 129166/2018 por descumprimento de 
condicionante, e encaminhado o oficio n° 1977/2018 DREG/SUPRAM CM/SEMAD/SISEMA, datado de 
17/10/2018, solicitando ao empreendedor o protocolo do DSP, além de refazer o PEA seguindo as diretrizes 
da DN COPAM 214/2017 e instrução de serviço 004/2018. 
 
Em 05/12/2018 a empresa protocolou sob n° R0196631/2018 carta ofício solicitando a prorrogação deste 
prazo, visando o atendimento ao exposto no Relatório Técnico SUPRAM CM n° 094/2018 quanto à formulação 
do novo PEA e DSP, sendo acatado pela equipe técnica da SUPRAM CM, conforme Oficio n° 2152/2018 
DREG/SUPRAM CM/SEMAD/SISEMA, datado de 13/12/2018, pelo qual foi concedido um prazo adicional de 
60 (sessenta) dias para nova apresentação.  
 
Em 25/01/2019 a empresa protocolou sob n° R0011285/2019 o Relatório Técnico Complementar visando o 
cumprimento da referida condicionante. 
 
5. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDICIONANTE DA REVLO 008/2017 
 
Em 08/02/2019 a empresa protocolou sob n° R0018481/2019 carta ofício solicitando a isenção de 
cumprimento da condicionante, alegando estar com um quadro de funcionários reduzido, além de enquadrar-
se no Art 1° § 3 itens I, II e III da DN COPAM 214/2017 em função das características de seu empreendimento. 
  
Entretanto, em 13/03/2019, a equipe técnica da SUPRAM CM emitiu o oficio n° 292/2019 DREG/SUPRAM 
CM/SEMAD/Sisema, negando tal pedido, justificando-se que tal solicitação já havia sido negado pelos 
Conselheiros durante a reunião do COPAM/CID realizada em 21/12/2017, mantendo-se a obrigação por parte 
do empreendedor da apresentação do PEA. Destaca-se ainda, que o pedido foi considerado  intempestivo, em 
razão ao disposto no Art 29 da DN COPAM 217/2017, ou seja, o protocolo foi feito em 25/01/2019 e o prazo 
para o seu cumprimento, seria em 27/04/2018. 
 
Em 16/11/2020 a empresa protocolou novamente via SEI – Processo 1370.01.0041415/2020-90 o pedido de 
retirada de condicionante PEA, desta vez, embasada na atualização da DN 214/2017 pela DN 238/2020, uma 
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vez que a empresa opera com o quadro de funcionários inferior a 30 colaboradores, ou seja, contando 
atualmente com quadro de 12 funcionários diretos e 5 colaboradores terceirizados flutuantes indiretos, ficando 
evidenciado a não obrigatoriedade e necessidade de continuidade de atendimento desta condicionante. 
 
6. DA ANÁLISE DO PEDIDO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SUPRAM CM  
 
É importante esclarecer que o empreendedor apresentou, em atendimento a condicionante 6 da RevLO 
(certificado nº 008/2017), sob o protocolo SIAM n° R0079185/2018 em 25/04/2018, o PEA tempestivamente. 
 
No entanto, este PEA foi considerado insatisfatório e a supracitada condicionante descumprida, conforme 
Relatório Técnico (RT) nº 94/2018 (Doc. Siam nº 0718231/2018 de 17/10/2018). Assim, foi realizada a  
lavratura do Auto de Fiscalização nº 111741/2018 e Auto de Infração nº 129166/2018, por descumprir 
condicionante aprovada nas licenças ambientais, de acordo com o Decreto Estadual 47.383/2018, artigo 112, 
anexo I, código 106. 
 
Neste RT nº 94/2018 foi solicitado ao empreendedor à elaboração de um novo DSP e Programa de Educação 
Ambiental (PEA), seguindo as diretrizes da DN COPAM nº 214/2017 e Instrução de Serviço nº04/2018, no 
prazo de 60 dias úteis. 
 
Em 05/12/2018 o empreendedor solicitou sob o documento Siam nº R0196631/2018, pedido de prorrogação de 
prazo de 60 dias em atendimento ao RT supracitado, encaminhado via Ofício nº 1977/2018. Este pedido de 
prorrogação foi acatado pela equipe da Supram CM por meio do OF. Nº 2152/2018 de 13/12/2018.  
 
Em 08/02/2019 sob protocolo Siam nº R0018481/2018, o empreendedor pediu dispensa do cumprimento da 
condicionante nº 6 da RevLO (Certificado nº 008/2017). Tal pedido foi indeferido pela equipe da Supram CM, 
conforme OF. nº 292/2019 de 13/03/2019. 
 
Nesse sentido, o empreendedor apresentou o novo DSP e o PEA em 29/05/2019 (Siam nº R0075728/2019), 
analisada por meio de RT nº 40/2020 de 25/09/2020 (Protocolo Siam nº0434322/2020), o qual concluiu que o 
DSP como o PEA do público interno não atendia ao disposto pela DN nº 214/2017. 
 
Contudo, com a atualização da DN nº 214/2017 pela DN nº 238/2020, o empreendedor requereu, mediante o 
documento SEI nº 21862742, a retirada da condicionante de apresentação do PEA, uma vez que a empresa 
está operando com 12 funcionários diretos e 05 funcionários indiretos (flutuantes). 
 
A equipe da Supram CM corrobora com o empreendedor com relação à exclusão da referida condicionante, 
dado que a solicitação de dispensa do PEA, conforme § 3º do art. 1º DN 214/2017, é realizada mediante o 
formulário próprio disponibilizado no sítio eletrônico da SEMAD 
(http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/requerimentos) o qual informa, no item 4.4.2, que 
será “dispensada a realização do PEA para o público-alvo interno, para as fases de implantação e/ou operação 
com menos de 30 trabalhadores diretos...” 
 
Em relação ao público externo, a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento se encontra inserido em 
um Distrito Industrial - área do Distrito industrial Benjamin Ferreira Guimarães (Figura 01), descrito no RT nº 
40/2020. Deste modo, como não há grupos negativamente impactados na ABEA (Área de Abrangência da 
Educação Ambiental), que é área contida na Área de Influência Direta - AID do meio socioeconômico, não 
cabendo, portanto, a exigência do PEA externo.  
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Desse modo, considerando a atualização da DN nº 214/2017 pela DN 238/2017, a equipe técnica da Supram 
CM aceita o pedido do empreendedor de exclusão de condicionante nº 06 da LO nº LOC nº 008/2017. 
 
7. CONTROLE PROCESSUAL 
 
Trata-se o presente parecer de análise de alteração de condicionante requerida pelo empreendimento 
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. – DISBRAL. A referida condicionante foi imposta na licença ambiental 
LO nº 008/2017, concedida por aprovação da Câmara de Atividades Industriais (CID) do Conselho Estadual de 
Política Ambiental, em atribuição pelo Decreto Estadual 46.953/2016 e pela Lei Estadual 21.972/2016. 
 
Cumpre salientar que o pedido contido no protocolo SEI nº 21862742 solicitou a alteração da condicionante nº 
6, nos termos do art. 2º, caput, da Resolução nº 237/1997 do CONAMA e considerando ainda o Decreto 
Estadual 47.383/2018. 
 
Nesse sentido, observa-se a aplicabilidade do artigo 29, do Decreto Estadual n. 47.383/2018, conforme segue: 
 

Art. 29 – 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. 
Parágrafo único – A prorrogação do prazo para o cumprimento da condicionante 
e a alteração de seu conteúdo serão decididas pela unidade responsável pela 
análise do licenciamento ambiental, desde que tal alteração não modifique o seu 
objeto, sendo a exclusão de condicionante decidida pelo órgão ou autoridade 
responsável pela 
concessão da licença, nos termos do disposto nos arts. 3º, 4º e 5º. (Decreto 
Estadual 47.383/2018) 
 

Por sua vez, o encaminhamento de revisão de condicionante também possui embasamento na previsão 
normativa do art. 30, do Decreto Estadual n. 47.383/2018, conforme segue: 
 

Art. 30 – Excepcionalmente, o órgão ambiental poderá encaminhar à autoridade 
responsável pela concessão da licença solicitação de alteração ou inclusão das 
condicionantes inicialmente fixadas, 
observados os critérios técnicos e desde que devidamente justificado. (Decreto 
Estadual 47.383/2018). 

 
O posicionamento em questão é corroborado pela doutrina conforme segue: 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Regularização Ambiental – SURAM 
Superintendência Regional de Meio Ambiente - SUPRAM 

 

0109322/2021 
10/02/2021 

Pág. 9 de 10 

 

NUCAM CM/SUPRAM CM - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-900 - Belo Horizonte - MG - Endereço eletrônico:  www.meioambiente.mg.gov.br 

 

Modificar, do latim modificatio, de modificare, (ordenar, dispor), significa “a 
alteração ou substituição de uma coisa, em parte ou no todo, cujo modo de ser 
era um, para novo modo de ser, tomando assim nova forma, nova ordem ou 
disposição. (...) 
 
De fato, às vezes ocorrem situações imprevisíveis no momento da emissão da 
licença, as quais podem impactar sensivelmente a atividade econômica 
desenvolvida ao longo do período de sua validade. Nestes casos, enseja-se a 
excepcional possibilidade de se modificar o ato autorizativo, a fim de se tornar 
possível o prosseguimento da atividade econômica licenciada, desde que isso 
não implique em prejuízos não mitigáveis ao meio ambiente. (MILARÉ, Edis. 
Direito do Ambiente. 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 836/837) 

 
Considerando o exposto, a atribuição para decisão quanto ao presente pedido de alteração de condicionante é 
do órgão que decidiu sobre a licença, isto é, do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), por meio 
da Câmara de Atividades Industriais (CID) a atribuição de avaliar e decidir o mérito do presente licenciamento, 
conforme atribuição conferida pelo art. 14, III, “a”, da Lei Estadual n.º 21.972/2016 e art. 3º, III, “a”, do Decreto 
Estadual n.º 46.953/2016, que dispõe sobre a organização do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM, de que trata a Lei nº 21.972/2016. 
 

Art. 3 - O COPAM tem por finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e 
estabelecer normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de 
caráter operacional para a preservação e conservação do meio ambiente e dos 
recursos ambientais, competindo-lhe: (...) 
III – decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de 
licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos:(...) 
a) de médio porte e grande potencial poluidor; 

 
Foi apresentado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente às taxas de expediente conforme 
documento anexado ao protocolo SEI nº 20100645 para o procedimento de alteração de condicionante quanto 
ao presente processo de licenciamento ambiental, conforme previsto na Lei 22.796/2017 (Lei de Taxas) que 
atualizou a Lei Estadual nº 6.763/1975. 
 
Em consulta ao endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, 
observa-se que empreendimento possui o certificado de regularidade válido do empreendimento no Cadastro 
Técnico Federal, que deverá ser mantido vigente durante a vigência da licença, conforme o disposto no art. 10, 
I, art. 15, I, “c”, e art. 16, III, todos da Instrução Normativa nº 06/2013 do IBAMA. 
 
No caso em questão, a referida condicionante nº 6 foi determinada quando da concessão da LO nº 008/2017. 
 
Contudo, em 2020, com a publicação da DN nº 238/2020, houve alteração das diretrizes que dispunham sobre 
quais empreendimentos deveriam elaborar e executar o PEA. 
 
Dentre essas alterações, a DN nº 238/2020, que alterou a DN nº 214/2017, acrescentou o inciso VII ao §3º do 
art. 1º. Vejamos: 
 

§ 3º - Em virtude das especificidades de seu empreendimento ou atividade, o 
empreendedor poderá solicitar a dispensa do PEA, desde que tecnicamente 
motivada, junto ao órgão ambiental licenciador, mediante apresentação de 
formulário próprio disponibilizado no sítio eletrônico da Semad, o qual deverá 
avaliar e se manifestar quanto à justificativa apresentada, devendo o 
empreendedor considerar, no mínimo, os seguintes fatores: 
 
I - a tipologia e localização do empreendimento; 
II - a classe do empreendimento; 
III - a delimitação da Abea do empreendimento; 
IV - o diagnóstico de dados primários do público-alvo da Abea; 
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V - o mapeamento dos grupos sociais afetados na Abea; 
VI - os riscos e os impactos socioambientais do empreendimento; 
VII - o quantitativo de público interno. (Redação dada pelo Deliberação 
Normativa Copam nº 238) 

 
Diante dessa mudança na matéria, o formulário próprio disponibilizado no sítio eletrônico da Semad também foi 
modificado, passando a conter o item abaixo: 
 

4.4.2. Para a solicitação da dispensa parcial de apresentação do PEA, para o 
público-alvo interno: 
 
Será dispensada a realização do PEA para o público-alvo interno, para as fases 
de implantação e/ou operação com menos de 30 trabalhadores diretos, mediante 
a apresentação das seguintes informações: 
 
● O cronograma físico das obras e o quantitativo de trabalhadores direta e 
indiretamente envolvidos com a atividade, a cada mês, ao longo da fase de 
instalação do empreendimento. 
● A quantidade de trabalhadores direta e indiretamente envolvidos com a 
atividade durante a fase de operação do empreendimento. Em caso de flutuação 
do número de trabalhadores devido à sazonalidade do empreendimento, deverá 
ser apresentada a quantidade média de trabalhadores por mês ao longo do ano. 
● No caso em que os trabalhadores direta e indiretamente envolvidos com 
atividades de lavra que possuam corpos mineralizados dispersos, de forma 
itinerante e abrangente ao longo do território e com permanência de curto prazo 
nestes corpos, deverá ser apresentada a quantidade média de trabalhadores por 
mês ao longo do ano 

 
Sendo assim, o empreendedor apresentou documentos (SEI nº 21862743) a fim de comprovar que se 
enquadraria no item acima, estando dispensado da apresentação do PEA para o público-avo interno.  
 
Diante do exposto, acompanhamos o parecer técnico favorável pelo deferimento do pedido de exclusão de 
condicionante, nos termos da Lei Estadual 21.972/2016, da Lei 6.938/1981, da Lei Estadual 7.772/1980, do 
Decreto Estadual nº 47.383/2018 e da Resolução 237/1997 do CONAMA e do Decreto Estadual 47.787/2019. 
 
 
8. CONCLUSÃO 
 
Diante de todo o exposto a equipe técnica responsável pela elaboração deste parecer, em função da 
atualização da DN nº 214/2017 pela DN 238/2017, sugere ao Conselho de Política Ambiental do Estado de 
Minas Gerais – COPAM, através da Câmara de Atividades Industriais (CID), a exclusão da condicionante nº 06 
da LO nº REVLO nº 008/2017, pelos motivos expostos acima. 
 
Este é o parecer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


