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PARECER ÚNICO Nº 0179469/2020 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 01047/2003/017/2015 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: Renovação de Licença de Operação VALIDADE DA LICENÇA: 06 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS:  PA COPAM: SITUAÇÃO: 

   

 

EMPREENDEDOR: AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S/A CNPJ: 05.980.986/0001-27 

EMPREENDIMENTO: AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S/A CNPJ: 05.980.986/0001-27 

MUNICÍPIO(S): SANTA JULIANA ZONA: RURAL 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): WGS 84 

LAT/X  19°32’52” 
LONG
/Y 

 47°25’42” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA FEDERAL:  RIO PARANAIBA BACIA ESTADUAL: RIO ARAGUARI 

UPGRH:  PN2 SUB-BACIA: RIBEIRÃO SANTA BÁRBARA 

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

D-02-08-9 FABRICAÇÃO E REFINAÇÃO DE AÇÚCAR 6 

D-01-08-2 DESTILAÇÃO DE ALCOOL 6 

E-02-02-1 
F-06-01-7 

PRODUÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 

5 
5 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

RODOLFO RENAN FERNANDES IBRAHIM COELHO 
CRBIO 57137/04-D 
ART 2014/10763 

RELATÓRIO DE VISTORIA: 143098/2019  DATA: 09/01/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Anderson Mendonça Sena – Analista Ambiental (Gestor)  1.225.711-9  

Juliana Gonçalves Santos – Gestora Ambiental 1.375.986-5  

Rodrigo Angelis Alvarez – Diretor Regional de Regularização Ambiental 1.191.774-7  

Wanessa Rangel Alves – Diretora de Controle Processual 1.472.918-0  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O empreendedor AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S/A, proprietário do empreendimento 

FAZENDA SANTA BÁRBARA - MAT 8.052, localizada no município de Santa Juliana, vem, por meio 

do presente processo, requerer Renovação de Licença de Operação para as atividades de 

FABRICAÇÃO E REFINAÇÃO DE AÇÚCAR com capacidade instalada de moagem para 30.500 

toneladas/dia de cana-de-açúcar, DESTILAÇÃO DE ÁLCOOL com capacidade instalada de 

moagem para 30.500 toneladas/dia de cana-de-açúcar e PRODUÇÃO DE ENERGIA 

TERMOELÉTRICA com capacidade instalada para produção de 80 MW. Ressalta-se que 

capacidade de moagem das duas atividades não pode ser somada, uma vez que o empreendedor 

pode direcionar o caldo extraído para uma ou outra atividade. 

O processo em questão foi formalizado dia 09/10/2014 junto a SUPRAM TM conforme recibo 

de entrega de documentos (documento dos autos fl. 01 e 02, n° 1022650/2014), ou seja, foi 

apresentada toda a documentação listada no Formulário de Orientação Básica, dentre as quais se 

destacam a presença de Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental, verificando-se, que no 

feito em questão foi respeitada a anterioridade a que alude o art. 37, do Decreto Estadual nº. 

47.383/2018, fazendo, pois, jus, o empreendimento, à prorrogação automática da licença anterior, 

até a manifestação final do Órgão Ambiental acerca do presente requerimento. Posteriormente, o 

empreendedor solicitou a permanência da análise do processo nos moldes da DN 74/2004. 

O empreendedor possuía licença ambiental individualizada para a atividade do posto de 

combustíveis, porém solicitou a unificação do processo a esse em tela, no dia 18/03/2019, 

solicitação essa julgada pertinente e acatada pela equipe SUPRAM TM. 

O processo administrativo a ser revalidado é o 01047/2003/008/2010 que teve parecer único 

aprovado em 10/06/2011, na 78ª Reunião do COPAM TMAP, sendo sua licença válida até 

10/06/2015. 

As informações aqui relatadas foram extraídas dos estudos apresentados, por constatações 

em vistoria realizada por equipe no dia 25/10/2018 e de informações complementares solicitadas. 
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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A empresa foi implementada pelo “Grupo Tenório”, recebendo, inicialmente, a razão social de 

“Agropecuária Koelhos Ltda”, posteriormente, a empresa passou a ser denominada “Agroindustrial 

Santa Juliana S/A”.  

A BUNGE LIMITED, empresa multinacional que possui diversos investimentos no setor 

alimentício, em 17 de setembro de 2007, anunciou a aquisição da AGROINDUSTRIAL SANTA 

JULIANA S/A. 

A usina encontra-se instalada desde o ano de 2004, na “Fazenda Santa Bárbara”, situada no 

Distrito de Zelândia, pertencente município de Santa Juliana-MG. A primeira moagem foi realizada 

no ano de 2006. 

 

Imagem 01: Localização geográfica do empreendimento. Fonte: Google Earth. 

Instalações de apoio à produção 

- 02 caldeiras movidas à bagaço de cana, uma com capacidade para 300 TVPH e outra para 

120 TVPH; 

- 01 gerador de energia movido à óleo diesel;  

- 03 geradores de energia movidos à vapor d'água;  
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- Estação de Tratamento de Esgoto composta por 02 reatores anaeróbios;  

- Estação de Tratamento de Água;  

- Pátio de armazenamento de sucatas;  

- Lavador de veículos e maquinários;  

- Oficina de manutenção de veículos e maquinários; 

- Oficina de manutenção industrial; 

- Posto de abastecimento de combustíveis 

 

2.2 RESERVA LEGAL 

A Fazenda Santa Bárbara, matrícula de imóvel nº 8.052 do CRI de Nova Ponte tem área total 

de 311,7565 hectares. A área de reserva legal da propriedade está averbada às margens da 

matrícula e se encontra dentro da propriedade, com área total de 62,40 hectares, área não inferior 

aos 20% da área total. 

A Reserva Legal é constituída por vegetação nativa pertencente à fitofisionomia de cerrado 

senso estrito em estágio médio/avançado de regeneração e se encontra bem preservada. 

O empreendedor possui registro no Cadastro Ambiental Rural – CAR (Registro MG-3157708-

685BCC2F475242CEB63340DAC83AE7D7). 

 

Imagem 02: Área do imóvel (amarelo) e sua Reserva Legal (verde) 
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2.3 INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

O empreendimento possui uma área de preservação permanente de 2,83 hectares, conforme 

CAR. Nessa APP não existe nenhum tipo de intervenção. No entanto, o empreendimento intervém 

em APP para a realização de sua captação de água realizada no Córrego Santa Juliana, na 

propriedade também denominada Fazenda Santa Bárbara que também pertence ao empreendedor. 

A referida intervenção corresponde a uma área de 0,12 hectares e foi realizada em 2004, 

devidamente acobertada por Autorização para Exploração Florestal (APEF nº 88436). 

 

2.4 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

A Agroindustrial Santa Juliana está localizada na Bacia Hidrográfica Federal do Rio Paranaíba 

e Bacia Hidrográfica Estadual do Rio Araguari (PN2), o empreendimento é abastecido pelo ribeirão 

Santa Bárbara. 

Para suprir a demanda hídrica da indústria, o empreendimento utiliza recurso hídrico 

proveniente de duas captações, uma superficial e outra subterrânea. 

A água para consumo industrial é captada do Ribeirão Santa Bárbara, nas coordenadas 

geográficas: Latitude: 19º 31’ 33” e Longitude: 47º 26’ 48” e se encontra regularizada, conforme 

Portaria IGAM 1.906.960/2019. 

Para o consumo humano, é captada água de um poço tubular, nas coordenadas geográficas: 

Latitude: 19º 32’ 52” e Longitude: 47º 25’ 42”, regularizado conforme Portaria IGAM 1.901.980/2018. 

Será, ainda, condicionado nesse parecer único que o empreendedor realize análises das 

águas superficiais em suas áreas de aplicação de vinhaça, visando garantir a qualidade das 

mesmas. 

 

2.5 IMPACTOS IDENTIFICADOS E MEDIDAS MITIGADORAS 

- EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Vinhaça 

 Gerada no processo de destilação do álcool, a vinhaça ou vinhoto é um efluente líquido de 

elevada carga orgânica, necessitando cuidados especiais em seu armazenamento e disposição final. 

Sua taxa de geração é de, aproximadamente, 10 litros/litro de álcool produzido. 

 Conforme Plano de Aplicação de Vinhaça – PAV – apresentado (safra 2019), a geração anual 
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de vinhaça é de, aproximadamente, 2.510.832 m³. A vinhaça é armazenada na área industrial em 

dois tanques impermeabilizados em manta PEAD, com capacidade de armazenamento de 21.200 m³ 

cada. 

 Do reservatório, a vinhaça é transportada por gravidade, através de uma adutora fixa e 

subterrânea, dotada de pontos hidrantes para retirada do produto. Nesses pontos, a condução é feita 

por tubulações secundárias de alumínio onde são conectados conjuntos motobombas interligados a 

aspersores autopropelidos (Hidro-Roll) que aplicam a vinhaça nas áreas de plantio de cana-de-

açúcar. Essa aplicação busca a substituição parcial da adubação mineral tradicional, reduzindo o 

custo de produção. O empreendedor também faz aplicação via caminhões tanque em áreas não 

atendidas pelas tubulações. Existem, ainda, 02 tanques pulmões para armazenamento de vinhaça na 

área agrícola, sendo os mesmos também impermeabilizados com manta PEAD. 

 Conforme PAV apresentado, na safra de 2019 foram fertirrigados 16.723,70 hectares, 

resultando em uma taxa de aplicação de 150 m³/hectare/ano ou uma lâmina de 15 mm. De acordo 

com a tabela das análises de solo realizadas nas áreas de aplicação, nenhuma área se encontra 

com teor de saturação elevado para o nutriente Potássio, principal componente da vinhaça (máximo 

de 1,0 mmolc/dm³). 

 Os reservatórios de vinhaça são caracterizados como Classe 1, baixo potencial de dano 

ambiental, conforme Deliberação Normativa 62/2002. Conforme a referida DN, barragens “classe 1” 

devem realizar auditoria técnica de segurança a cada 03 anos. Dessa maneira, o empreendedor 

apresentou Laudo de Auditoria da estrutura realizado em junho de 2018, o qual conclui que as 

estruturas se encontram em estabilidade garantida pelo auditor, o geólogo Fernando Barros Puperi, 

CREA MG 119.908-D, ARTs nº 14201800000004712384 e 14201800000004472072. Os 

reservatórios também se encontram devidamente cadastrados junto ao Banco de Dados Ambientais 

da FEAM. 

  

Águas Residuárias 

 Geradas nas etapas produtivas da indústria (sistemas de recirculação, resfriamentos, 

decantadores, lavagem de pisos e equipamentos, etc.), essas águas são captadas por canaletas 

distribuídas por toda área industrial e direcionadas a 05 tanques de armazenamento 

impermeabilizados em concreto que têm a função de decantar material sedimentável. Para a 

operação, é estimado um volume de descarte de águas residuárias de 7.440 m³/dia. 

 Dos reservatórios, as águas residuárias são misturadas com a vinhaça em outro tanque 

impermeabilizado e aplicadas nas áreas agrícolas, conforme já descrito anteriormente para a 

vinhaça. 

As águas utilizadas na lavagem de pisos da moenda, veículos e peças, são encaminhadas a 
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caixas separadoras de água e óleo e, posteriormente, descartadas diretamente para o tanque de 

águas residuárias/vinhaça, para posterior aplicação na lavoura. No lavador de veículos existe, antes 

da caixa SAO, um tanque de decantação para segregação dos sólidos. 

 

Esgoto sanitário 

 Os efluentes sanitários são encaminhados para uma estação compacta de tratamento de 

esgoto instalada no empreendimento, composta por dois reatores. Depois da estação compacta, o 

efluente é direcionado para lagoa facultativa. 

 Depois de tratado, o efluente é misturado as águas residuárias e aplicado na área agrícola do 

empreendimento. 

 

Óleos lubrificantes usados 

 Oriundo da manutenção periódica de motores, os óleos lubrificantes usados são recolhidos 

em tambores plásticos, armazenados temporariamente em baias cobertas, dotadas de pisos 

impermeabilizados e com contenção contra possíveis derramamentos. Conforme comprovantes de 

destinação, esses resíduos são encaminhados para empresa recicladora do mesmo, devidamente 

regularizada ambientalmente. 

 

Derramamentos e extravasamentos em geral 

 Existem locais onde podem ocorrer derramamentos e extravasamentos de alguns efluentes 

líquidos. Os pontos de possíveis ocorrências levantadas para o empreendimento e suas medidas de 

controle são: 

 Posto de combustível: com objetivo de atender a frota interna, possui Sistema de 

Armazenagem Subterrâneo de Combustíveis – SASC composto por 05 (cinco) tanques que, na 

somatória apresentam capacidade de armazenagem total de 270 m³. O empreendedor apresentou 

teste de estanqueidade válido, conforme Deliberação Normativa 108/2007, atestando a 

estanqueidade dos dois tanques e de suas linhas de sucção, de retorno e respiro. O teste foi 

realizado em 30/05/2019 e, conforme DN citada anteriormente, tem validade até 30/05/2020. O posto 

possui pista de abastecimento coberta, impermeabilizada e circundada por canaletas que direcionam 

qualquer efluente para caixa separadora de água e óleo. As bombas de abastecimento, os filtros de 

óleo diesel, as bocas de descarga e as bocas de visitas dos tanques possuem câmaras de 

contenção de vazamentos (SUMPs). 

 Tanques de armazenamento de etanol: o etanol produzido no empreendimento é armazenado 

em 03 tanques aéreos com capacidade para 20.000 m³ cada e 03 tanques aéreos com capacidade 

para 10.000 m³ cada. Os tanques se encontram em bacia de contenção impermeabilizada, conforme 
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teste de permeabilidade apresentado pelo empreendedor em atendimento às informações 

complementares solicitadas.   

 

- RESÍDUOS SÓLIDOS 

 A tabela a seguir traz uma síntese dos resíduos sólidos gerados no empreendimento, com 

sua fonte geradora, classificação de acordo com a NBR 10.004, taxa de geração, forma de 

armazenamento temporário e destinação final dos mesmos. 
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- EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Os principais efluentes atmosféricos resultantes de fonte pontual são caracterizados pelos 

gases emitidos na chaminé das duas caldeiras movidas à biomassa, oriundos da combustão do 

bagaço para produção de vapor. 

Os gases da combustão do bagaço provenientes das caldeiras são levados até lavadores de 

gases onde ocorre a retirada do material particulado (fuligem) desta corrente gasosa. O lavador é 

constituído por bicos aspersores localizados próximos à entrada do gás, para a retirada do material 

grosseiro. O gás, depois de tratado, sai do lavador pela parte superior, succionado por um exaustor. 

Em seguida a corrente gasosa é levada à chaminé e é lançado na atmosfera. O empreendimento 

monitora os parâmetros “material particulado” e “NO2”, de acordo com determinação da Resolução 

Conama 382/2006. Conforme análise das emissões atmosféricas apresentadas nos estudos, o 

empreendimento atende os padrões estabelecidos pela legislação para esses parâmetros. 

As fontes difusas de emissão a considerar para o empreendimento são as emissões dos 

veículos automotores. Para tal, o empreendedor realiza o monitoramento e manutenção constante de 

sua frota movida a óleo diesel, conforme Portaria Ibama 85/96. 

 

2.6 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

Não se aplica. 

 

2.7 CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES 

 

 Condicionante 01 – Apresentar relatório técnico acompanhado de ART do responsável pela 

sua elaboração, a respeito da implementação das recomendações propostas no Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR). 

 Prazo: Anualmente, durante a vigência da licença, 

 Condicionante cumprida parcialmente. Não foi apresentado o relatório referente ao ano 

de 2014. 

 

 Condicionante 02 - Apresentar Relatório da execução dos Programas e Planos Ambientais 

propostos no EIA/RIMA conforme cronograma de execução das fases de implantação e operação 

demonstrando ações já realizadas e a realizar. 
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 Prazo: Anualmente, durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. O empreendedor apresentou os referidos relatórios à medida em 

que os planos e programas foram sendo desenvolvidos. 

 

 Condicionante 03 - Apresentar relatório técnico/fotográfico das ações realizadas de acordo 

com o Programa de Educação Ambiental apresentado no EIA/RIMA. 

 Prazo: 180 dias. 

 Condicionante cumprida fora do prazo. O primeiro relatório apresentado pelo 

empreendedor foi em 15/05/2013, descumprindo o prazo estabelecido. 

 

 Condicionante 04 - Dar continuidade ao monitoramento de fauna em execução deverão ser 

efetuadas novas campanhas de campo e apresentados relatórios com os resultados a esta 

SUPRAM. Os referidos relatórios deverão vir acrescidos de planilhas de campo e análises 

qualitativas, indicando-se endemismos, espécies bioindicadoras, migratórias, etc.  

 Prazo: Anualmente, durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. Foram realizadas as campanhas e apresentados seus relatórios 

durante a vigência da licença. 

 

 Condicionante 05 - A empresa Agroindustrial Santa Juliana S/A não poderá, salvo nos 

casos de real impossibilidade, utilizar a queima como método despalhador e facilitador do corte dos 

canaviais nas áreas de plantio inseridas em zonas prioritárias à conservação da herpetofauna.  

 Prazo: durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. Segundo informado, não foi realizada nenhuma colheita se 

utilizando de método de queima. 

 

 Condicionante 06 - Deverá ser criado e implantado um Plano de Manejo e Colheita para as 

áreas que ainda utilizem a queima, observando-se preceitos e técnicas de conservação da fauna 

silvestre; quando deverão ser mapeados todos os talhões que utilizem a queima e a proximidade 

destes com remanescentes de vegetação e áreas de preservação permanente. Obs.: O Plano 
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deverá ser apresentado em 90 dias e implantado para a safra atual. Os relatórios de 

acompanhamento do Plano deverão ser entregues após o encerramento de cada período de safra. 

 Prazo: durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. Segundo informado, não foi realizada nenhuma colheita se 

utilizando de método de queima. 

 

 Condicionante 07 - A colheita, num raio de 5km no entorno do distrito, deverá ser 100% 

mecanizada. Esta exigência justifica-se por considerar a queima da cana-de-açúcar para colheita 

manual um método prejudicial e danoso à saúde da comunidade. Obs.: Comprovar esta 

condicionante por meio de relatório técnico-fotográfico. 

 Prazo: Durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. Segundo informado, não foi realizada nenhuma colheita se 

utilizando de método de queima. 

 

 Condicionante 08 - Apresentar Resultados do Programa de Monitoramento do Ecossistema 

Aquático. 

 Prazo: Durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. O empreendedor apresentou os resultados do programa de 

monitoramento do ecossistema aquático, tendo apresentado relatório conclusivo em 2015. 

 

 Condicionante 09 - Apresentar Relatório Consolidado do Programa de Monitoramento da 

Qualidade do AR – Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis (PM10) na 

comunidade de Zelândia, acompanhado de Laudo Técnico e respectiva ART quanto à definição do 

número de amostradores e os respectivos locais de instalação e periodicidade das campanhas. 

 Prazo: Anualmente, durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. O empreendedor apresentou os devidos relatórios e, conforme 

indicado nos mesmos, os resultados se apresentaram dentro dos parâmetros legais para PTS e 

PM10. 
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 Condicionante 10 - Apresentar os Programas de Fomento/Parceria à Adequação da Infra-

Estrutura de Serviços Públicos (ex.: destinação adequada de lixo e tratamento de esgoto) e de 

Planejamento Urbano (ex.: Plano Diretor) e de Adequação da Infra-Estrutura de Lazer. OBS: Os 

referidos programas deverão ser apresentados anualmente, acompanhados de relatórios 

conclusivos, contemplar continuidade nas ações, impreterivelmente indicar ações efetivamente 

realizadas e a realizar acompanhados de cronogramas de execução. 

 Prazo: Anualmente, durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. O empreendedor apresentou anualmente os relatórios devidos. 

 

 Condicionante 11 - Apresentar cópia da listagem dos fornecedores (ou áreas arrendadas e 

próprias) onde ocorra plantio de cana-de-açúcar de forma que este órgão adote as medidas 

necessárias para o licenciamento das áreas agrícolas( listagem esta a ser atualizada 

periodicamente). 

 Prazo: 90 dias após o início da Safra. 

 Condicionante cumprida parcialmente. Não foi apresentado o relatório referente ao ano 

de 2014. 

 

 Condicionante 12 - Comprovar a execução da medida compensatória descrita no item 6 do 

Parecer n° 265770/20010, Processo 01047/2003/0 07/2009, ou seja, recuperar uma área de 1 

hectare contígua a APP, mediante um PTRF e averbá-la a margem da matrícula do imóvel, 

somando a área de reserva legal. 

 Prazo: Anualmente, durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida parcialmente. Não foi apresentado o relatório referente ao ano 

de 2014. Contudo, conforme verificado em vistoria e nos relatórios anuais apresentados a área foi 

recuperada com vegetação nativa do cerrado. 

 

 Condicionante 13 - Apresentar relatório técnico e fotográfico contendo coordenadas 

geográficas da Área de Preservação Permanente, Reserva Legal, bem como a área destinada a 

medida compensatória da intervenção em APP (1,00 ha), acompanhado de laudo conclusivo da 

efetividade do processo de recuperação dessas áreas, demonstrando o processo de evolução da 

revegetação e apresentando, caso pertinente, as melhorias necessárias para os anos subseqüentes. 
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Apresentar a ART de profissional legalmente habilitado responsável pela efetiva execução do PTRF 

e da elaboração do Relatório Técnico desta condicionante. O relatório deverá vir acompanhado de 

mapa(s) e imagen(s) de satélite com indicação das áreas objeto do processo de recuperação. OBS: 

Caso o projeto de recuperação não apresente os resultados esperados deverá ser apresentado 

novo PTRF. 

 Prazo: Em até 60 dias após o final do próximo período chuvoso. 

 Condicionante cumprida parcialmente. Não foi apresentado o relatório referente ao ano 

de 2014. Contudo, conforme verificado em vistoria e nos relatórios anuais apresentados as referidas 

áreas se encontram ocupadas por vegetação nativa em bom estado de conservação. 

 

 Condicionante 14 - Apresentar imagem de satélite em escala compatível contendo a 

delimitação e indicação das áreas direta e indiretamente afetadas apontando fragmentos de 

vegetação nativa, e áreas propícias ao restabelecimento de conectividade, acompanhado de Projeto 

Técnico de Recomposição da Flora - PTRF, quando pertinente, cronogramas de execução e de ART 

de profissional legalmente habilitado. 

 Prazo: Anualmente até 60 dias após o final de cada período chuvoso durante a vigência da 

Licença. 

 Condicionante cumprida parcialmente. Não foram apresentados os relatórios referentes 

aos anos de 2012, 2013 e 2014. Conforme os relatórios formalizados posteriormente, o 

empreendedor identificou uma área de 1,4 hectares na propriedade onde promoveu a reconstituição 

da flora nativa, estabelecendo conectividade entre uma Área de Preservação Permanente e uma 

Reserva Legal. 

 

 Condicionante 15 - Comprovar a execução do(s) PTRF(s) descritos no item anterior de 

acordo com cronogramas executivos apresentados. OBS: Caso o projeto de recuperação não 

apresente os resultados esperados deverá ser apresentado novo PTRF. 

 Prazo: 120 dias. 

  Condicionante cumprida fora do prazo. Conforme descrito na condicionante anterior, o 

empreendedor só começou a comprovar a execução do PRTF no ano de 2015, descumprido o prazo 

estabelecido na condicionante. 
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 Condicionante 16 - Efetuar Monitoramento da “Mosca dos Estábulos” (Stomoxys calcitrans) 

nas áreas de plantio, adotando medidas de controle caso constatada ocorrência da mesma. 

 Prazo: Anualmente até 60 dias após o final de cada período chuvoso durante a vigência da 

Licença. 

 Condicionante cumprida. O empreendedor realizou o monitoramento da mosca dos 

estábulos durante a vigência de sua licença. Conforme os laudos apresentados, não foi registrada 

grandes ocorrências do inseto em nenhuma propriedade do entorno das áreas de plantio, sendo 

constatadas pequenas concentrações, principalmente nas proximidades do pátio de compostagem. 

Como medida mitigadora, o empreendedor adequou a drenagem do referido pátio, além de realizar 

aplicações somente em áreas cultivadas, visando evitar poças de vinhaça que favorecem o 

desenvolvimento da mosca. 

 

 Condicionante 17 - Comunicar à SUPRAM TM AP a respeito de qualquer modificação nos 

equipamentos e nos processos a serem realizados no empreendimento.  

 Prazo: Anualmente, durante a vigência da licença. 

 Condicionante cumprida. O empreendedor protocolou vários documentos informando 

modificações em estruturas e no processo produtivo, não sendo nenhuma delas passíveis de novo 

licenciamento ambiental e muitas vezes, buscando um melhor desempenho ambiental para o 

empreendimento. 

 

 Condicionante 18 - Realizar programa de automonitoramento, conforme definido pela 

SUPRAM TM/AP no Anexo II. 

 Prazo: Durante a vigência da licença. 

 Este item será tratado na análise do cumprimento do Anexo II 

 

 Condicionante 19 – Apresentar relatório técnico-fotográfico demonstrando atendimento 

pleno à Deliberação Normativa 164 de 30/03/2011 que estabelece “Estabelece normas 

complementares para usinas de açúcar e destilarias de álcool, referentes ao armazenamento e 

aplicação de vinhaça e águas residuárias no solo agrícola”, bem como as normas e leis à ela 

correlacionadas e/ou que a sucederem. 

 Prazo: Durante a vigência da licença. 
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 Condicionante cumprida. Anualmente, durante a vigência da licença, o empreendedor 

protocolou os documentos comprovando o atendimento à referida DN, destacando-se entre eles, o 

Plano de Aplicação de Vinhaça – PAV. 

 

 AUTOMONITORAMENTO 

 

1. Resíduos sólidos 

 Deverão ser confeccionadas planilhas mensais de controle da geração e disposição dos 

resíduos sólidos, contendo, no mínimo, os dados do modelo abaixo, bem como a identificação, 

registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas informações, as quais serão 

apresentadas quando solicitadas pela SUPRAM-Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

 Monitoramento cumprido. O empreendedor apresentou relatório sintético anualmente das 

planilhas de controle do referido monitoramento. 

 

2. Efluentes líquidos 

 

 Monitoramento cumprido parcialmente. O empreendedor deixou de apresentar os 

relatórios referentes ao segundo semestre de 2011, primeiro e segundo semestres de 2012 e 2013 e 

primeiro semestre de 2014. De acordo com a documentação apresentada, as análises protocoladas 

em 05/12/2014 e em 08/04/2015 não demonstraram eficiência na redução de DBO e DQO. Todavia, 

os resultados se normalizaram no restante das análises, o que nos leva a crer que pode haver um 

erro na interpretação por se tratar de metodologia simples de coleta. Ademais, o efluente tratado 

segue para o tanque de águas residuárias, antes de ser fertirrigado junto com a vinhaça. 
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3. Efluentes atmosféricos 

 

 Monitoramento cumprido parcialmente. O empreendedor deixou de apresentar os 

relatórios referentes ao segundo semestre de 2011, primeiro e segundo semestres de 2012 e 2013 e 

primeiro semestre de 2014. As análises protocoladas em 05/12/2014 se mostraram acima dos 

parâmetros legais para as chaminés das duas caldeiras, motivo pelo qual será autuado. 

 

4. Gerenciamento de riscos 

 Enviar anualmente à SUPRAM TM AP, até o dia 20 do mês subseqüente, o relatório das 

atividades previstas no Plano de Prevenção a Riscos Ambientais – PPRA e seus registros. O 

relatório deverá conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico 

pelas informações e pelo acompanhamento do programa. 

Condicionante cumprida parcialmente. O empreendedor deixou de protocolar os relatórios 

referentes aos anos de 2013 e 2014. 

 

3. Controle processual 

 

Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando o presente requerimento de Renovação de 

LO concedida anteriormente, denota-se uma menor exigência e complexidade documentais, haja 

vista que grande parte dessas questões foram superadas no processo anterior. 

Nesse diapasão, tem-se que o feito tem tela encontra-se formalizado e instruído corretamente 

no tocante à legalidade processual, haja vista a apresentação dos documentos necessários e 

exigidos pela legislação ambiental e dispostos no FOB, conforme enquadramento no disposto da 

Deliberação Normativa COPAM n°. 74/2004. 

O processo em questão foi formalizado dia 09/10/2014 junto a SUPRAM TM conforme recibo 

de entrega de documentos (documento dos autos fl. 01 e 02, n° 1022650/2014), ou seja, foi 

apresentada toda a documentação listada no Formulário de Orientação Básica, dentre as quais se 

destacam a presença de Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental, verificando-se, que no 
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feito em questão foi respeitada a anterioridade a que alude o art. 37, do Decreto Estadual nº. 

47.383/2018, fazendo, pois, jus, o empreendimento, à prorrogação automática da licença anterior, 

até a manifestação final do Órgão Ambiental acerca do presente requerimento. Posteriormente, o 

empreendedor solicitou a permanência da análise do processo nos moldes da DN 74/2004. 

 Importante destacar que foi carreado ao processo administrativo o comprovante de inscrição 

do empreendimento no Cadastro Técnico Federal – CTF e Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros – 

AVCB.  

 Ademais, foi promovida a publicação em periódico local ou regional tanto da concessão da LO 

anterior, bem como do requerimento de renovação, ambas por parte do empreendedor, solicitada no 

FOB respectivo e, também, publicação atinente à publicidade do requerimento da renovação da 

licença em tela efetivada pela SUPRAM TM. 

 Mister ressaltar, outrossim, que o uso dos recursos hídricos no empreendimento está 

devidamente regularizado, conforme já asseverado anteriormente em tópico próprio. 

 A Reserva legal do imóvel rural onde se situa o empreendimento encontra-se devidamente 

regularizada mediante averbação na matrícula respectiva, tendo sido apresentado o CAR respectivo, 

restando, pois, atendidas as disposições constantes dos arts. 24 e 25, ambos da Lei Estadual nº. 

20.922/2013. 

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

para subsidiar o presente parecer técnico, estão devidamente acompanhadas de suas respectivas 

ARTs. 

 Por oportuno, nota-se no transcorrer do parecer em questão que as condicionantes impostas 

na LO anterior foram, em sua maioria, cumpridas a contento, denotando-se que o empreendimento 

possui desempenho ambiental satisfatório. 

Nos termos do art. 15, do Decreto Estadual nº. 47.383/2018, o prazo de validade da licença 

em referência será de 06 (seis) anos, incidindo as disposições dos §§ 2º e 3º, do art. 37 do mesmo 

dispositivo legal, tendo em conta existência dos autos de infração 44491/2012 e 200954/2014, que 

foram lavrados e se tornaram definitivos no curso da licença ora sob análise renovatória. 

 Finalmente, impende salientar que, conforme preconizado pelo inciso III, do art. 14, da Lei 

Estadual nº. 21.972/2016 e art. 5º, do Decreto Estadual nº. 47.383/2018, o processo em tela deverá 

ser apreciado pela Câmara Técnica de Atividades Industriais – CID – do COPAM. 

 

4. Conclusão 

A equipe interdisciplinar da Supram TMAP sugere o deferimento desta Licença Ambiental na 

fase de Renovação de Licença de Operação para o empreendimento Agroindustrial Santa Juliana 

S/A para as atividades de “FABRICAÇÃO E REFINAÇÃO DE AÇÚCAR, DESTILAÇÃO DE 
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ALCOOL, PRODUÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA E POSTO DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS”, no município de SANTA JULIANA/MG, pelo prazo de 06 anos, aliadas às 

condicionantes listadas no anexo I e automonitoramento do anexo II, devendo ser apreciada pela 

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

Ambiental – COPAM. 

 

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer 

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

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

questão passível de autuação. 

 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental do TM, não 

possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta licença, 

sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes 

de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s). 

 

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

requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do 

certificado de licenciamento a ser emitido. 

 

Qualquer legislação ou norma citada nesse parecer deverá ser desconsiderada em caso de 

substituição, alteração, atualização ou revogação, devendo o empreendedor atender à nova 

legislação ou norma que a substitua. 

 

5. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para Renovação da Licença de Operação. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Renovação da Licença de Operação. 
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ANEXO I 
 

Condicionantes 
 

Empreendedor: Agroindustrial Santa Juliana S/A 

Empreendimento: Agroindustrial Santa Juliana S/A 

CNPJ: 05.980.986/0001-27 

Município: Santa Juliana/MG 

Atividades: FABRICAÇÃO E REFINAÇÃO DE AÇÚCAR, DESTILAÇÃO DE ALCOOL, 
PRODUÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA E POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS 
Processo: 01047/2003/017/2015 

Validade: 06 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 

Elaborar e executar programa contínuo de monitoramento, controle 
e prevenção de surtos da mosca-dos-estábulos (Stomoxyx 
calcitrans), na área de aplicação de efluentes e compostos 
(vinhaça, águas residuárias, torta de filtro, cinzas, etc) e áreas 
adjacentes. 
Obs.: os relatórios devem ser trimestrais, conclusivos, 
acompanhados de ART e indicar as ações realizadas no período 
avaliado. 

Anualmente, durante a 
vigência da Licença 

02 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido no 
Anexo II. 

Durante a vigência da 
Licença 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir do fim da suspensão estabelecida no art. 5° do Decreto n° 47.890, de 19 

de março de 2020 c/c Decreto nº 47.932, de 9 de abril de 2020, ou outro que lhe vier substituir.  

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

alteração de conteúdo da condicionante imposta, formalizando requerimento escrito, devidamente instruído com a justificativa e a 

comprovação da impossibilidade de cumprimento, até o vencimento do prazo estabelecido na respectiva condicionante, sendo necessário 

instruir o pedido com o comprovante de recolhimento da taxa de expediente respectiva (Lei Estadual nº. 22.796/17 - ANEXO II - TABELA 

A); 

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

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

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

acompanhada de declaração, atestando que confere com o original. 

Obs.:4. Os laboratórios, impreterivelmente, devem ser acreditados/homologados conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 216, de 07 

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

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

publicação da concessão da licença, em periódico regional local de grande circulação, nos termos do art. 30, da Deliberação Normativa 

COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento 
 

Empreendedor: Agroindustrial Santa Juliana S/A 

Empreendimento: Agroindustrial Santa Juliana S/A 

CNPJ: 05.980.986/0001-27 

Município: Santa Juliana/MG 

Atividades: FABRICAÇÃO E REFINAÇÃO DE AÇÚCAR, DESTILAÇÃO DE ALCOOL, 
PRODUÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA E POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS 

Processo: 01047/2003/017/2015 

Validade: 06 anos 

        

1. Efluentes Líquidos 

 

Relatórios: Enviar anualmente à Supram TM, até o 20º dia do mês subsequente ao mês de 

aniversário da licença, os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá especificar o tipo de 

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

amostragem, além da produção industrial e do número de empregados no período. Deverá ser 

anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório responsável pelas determinações. Na 

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

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

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

Methods for Examination of Waterand Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 

 

2. Efluentes Atmosféricos 

2.1 Fontes Fixas 
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Local de amostragem Parâmetros Frequência 

Chaminés das caldeiras Material particulado e NOx Anualmente, durante a safra. 

 

Relatórios: Enviar anualmente a SUPRAM TMAP, até o 20º dia após o fim da safra, os resultados 

das análises efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem 

como a dos certificados de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a 

identificação, registro profissional, anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do 

responsável pelas amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais. Os 

resultados apresentados nos laudos analíticos deverão ser expressos nas mesmas unidades dos 

padrões de emissão previstos na DN COPAM n.º 11/1986 e na Resolução CONAMA n.º 382/2006. 

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

órgão ambiental deverá ser imediatamente informado.  

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

 

2.2 Fontes difusas 

 Promover anualmente, durante a vigência da licença, o automonitoramento dos veículos e 

máquinas próprios e/ou terceirizados movidos a óleo diesel, nos termos da Portaria IBAMA nº 

85/1996. Apresentar anualmente à SUPRAM TM, até o 20º dia do mês subsequente ao mês de 

aniversário da licença, os resultados das análises efetuadas. 

 

3. Águas superficiais 

Local de amostragem Parâmetros Frequência 

Determinar 05 pontos à 

montante e 05 pontos à 

jusante da área industrial. Os 

pontos devem estar 

localizados, prioritariamente, 

em grandes maciços 

cultivados. 

pH, condutividade elétrica, 

temperatura, DBO5,20, DQO, 

oxigênio dissolvido, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos em 

suspensão, nitrogênio 

amoniacal total, fósforo total, 

potássio total, cálcio, 

magnésio, detergentes e 

óleos e graxas e Escherichia 

coli. 

30 dias antes e 30 dias após 

o período de safra, durante a 

vigência da licença. 
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Obs. 1: Os relatórios deverão ser protocolados anualmente, em até 30 dias depois da análise 

realizada após o período de safra.  

Obs. 2: Os resultados deverão ser comparados aos limites estabelecidos pela Resolução Conama 

n° 357/2005 e Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH – MG nº 01/2008, considerando‐se 

sempre o valor mais restritivo. Em caso de substituição de alguma das legislações, deverá ser 

considerada a que a revogou. 

 

4. Resíduos Sólidos 

Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

 

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

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

pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme determinações e prazos previstos 

na Deliberação Normativa Copam 232/2019. 

 

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

Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

 

Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados 

conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG. 

 

Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.  

 

 

RESÍDUO 

TRANSPORTA
DOR 

DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO TOTAL 
DO SEMESTRE 

(tonelada/semestre  

OBS. Denomina
ção e 

código da 
lista IN 
IBAMA 
13/2012 

Orige
m 

Class
e 

Taxa 
de 

geraçã
o 

(kg/mê
s) 

Razã
o 

social 

Endereç
o 

complet
o 

Tecnologi
a (*) 

Destinador / Empresa 
responsável 

Quantid
ade 

Destina
da 

Quantid
ade 

Gerada 

Quantid
ade 

Armaze
nada 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

   

             

(*)1- Reutilização   6 - Co-processamento 

2 – Reciclagem   7 -  Aplicação no solo 

3 - Aterro sanitário 
  8 - Armazenamento temporário (informar quantidade 

armazenada) 

4 - Aterro industrial   9 - Outras (especificar) 
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5 - Incineração   

 

Observações 
 

 O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema 
MTR-MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser apresentado, 
semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de 
documentos.  
 

 O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do quadro supracitado, 
bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas 
informações. 
 

 As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 
empreendedor. 
 

 As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de 
resíduos deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, para fins de fiscalização.  

 

IMPORTANTE 

 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento 

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

apresentado; 

 A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada da 

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

devidamente habilitado(s); 

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

Normativa COPAM nº 216, de 27 de outubro de 2017 ou outra que a vier substituir. 

 A execução do Programa de Automonitoramento deverá observar o disposto na 

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

com relação a este programa. Ainda, conforme a referida Deliberação, os laudos de análise e 

relatórios de ensaios que fundamentam o Automonitoramento deverão ser mantidos em arquivo no 

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

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

ficar à disposição dos órgãos ambientais. 

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

inclusive as que vierem a sucedê-las. 
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Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o 

ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado.  

 

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

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

aprovada pelo órgão ambiental. 

 
 
 
 
 

  

 

  


