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PARECER ÚNICO Nº 0188337/2020 (SIAM)
NÚMERO DOCUMENTO DO PARECER ÚNICO VINCULADO AO SEI: 14257508

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO:

Licenciamento Ambiental 00172/2000/009/2017 Sugestão pelo Deferimento

FASE DO LICENCIAMENTO: LAC 1 (Licença de Operação
Corretiva) VALIDADE DA LICENÇA: 10 anos

PROCESSOS VINCULADOS
CONCLUÍDOS: PA COPAM: SITUAÇÃO:

Outorga 10261/2017 Aguarda decisão do P.A. n° 00172/2000/009/2017 para
publicação.

EMPREENDEDOR: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. CNPJ: 02.536.066/0001-26

EMPREENDIMENTO: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. CNPJ: 02.536.066/0004-79

MUNICÍPIO: Santana do Paraíso ZONA: Urbana (imóvel rural)

COORDENADAS GEOGRÁFICA (DATUM):
WGS84

L A T / Y :  19º
26’33” LONG/X:  42º 30’27”

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

 INTEGRAL  ZONA DE
AMORTECIMENTO  USO

SUSTENTÁVEL X NÃO

BACIA FEDERAL: Rio Doce BACIA ESTADUAL: Ribeirão da Garrafa

UPGRH: DO2 - Região da Bacia do Rio
Piracicaba SUB-BACIA: Córrego Águas Claras

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO
(DN COPAM 217/2017): PARÂMETRO CLASSE

E-03-07-7 Aterro sanitário, inclusive Aterro Sanitário de
Pequeno Porte – ASPP CAF: 6.635.075,0t 4

F-05-18-0

Aterro de resíduos da construção civil (classe “A”),
exceto aterro para armazenamento/disposição de
solo proveniente de obras de terraplanagem
previsto em projeto aprovado da ocupação

Capacidade de Recebimento:
500,0m³/dia 3

F-05-13-7

Tratamento de resíduos de serviços de saúde
(Grupos A e E com contaminação biológica),
visando a redução ou eliminação da carga
microbiana, tais como desinfecção química,
autoclave ou micro-ondas

Quantidade operada: 5,0t/dia 3

F-05-13-5

Disposição final de resíduos de serviços de saúde
(Grupos A4, B sólido não perigoso, E sem
contaminação biológica, Grupo D, e Grupos A1,
A2 e E com contaminação biológica submetidos a
tratamento prévio) em aterro sanitário, aterro para
resíduos não perigosos – classe II A, ou célula de
disposição especial

CAF (t): 600.000,0t 4
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E-03-07-9
Unidade de triagem de recicláveis e/ou de
tratamento de resíduos orgânicos originados de
resíduos sólidos urbanos.

Quantidade operada de RSU:
20,0 t/dia 3

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL
TÉCNICO: REGISTRO:

Jeandro Pereira Silva CREA - PR-105189/D

VISTORIAS: RV n°164/2016 (dispensa EIA/RIMA), AF n°65998/2018, RV n°052/2019.

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA

Tamila Caliman Bravin – Gestora Ambiental 1365408-2  

Henrique de Oliveira Pereira - Gestor Ambiental 1388988-6  

Patrícia Batista de Oliveira - Gestora Ambiental 1364196-4  

Wesley Maia Cardoso – Gestor Ambiental 1223522-2  

Urialisson Matos Queiroz - Gestor Ambiental 1366773-8  

Laudo José Carvalho de Oliveira – Gestor Ambiental Jurídico 1400917-9  

De acordo: Vinicius Valadares Moura

Diretor Regional de Regularização Ambiental
1365375-3  

De acordo: Elias Nascimento Aquino

Diretor Regional de Controle Processual
1267876-9  

 

Documento assinado eletronicamente por Tamila Caliman Bravin, Servidor(a)
Público(a), em 12/05/2020, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Valadares Moura, Diretor(a), em
12/05/2020, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Elias Nascimento de Aquino, Diretor(a), em
12/05/2020, às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Henrique de Oliveira Pereira, Servidor(a)
Público(a), em 13/05/2020, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wesley Maia Cardoso, Servidor(a)
Público(a), em 13/05/2020, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Batista de Oliveira, Servidor(a)
Público(a), em 13/05/2020, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Laudo Jose Carvalho de Oliveira,
Servidor(a) Público(a), em 13/05/2020, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Urialisson Matos Queiroz, Servidor(a)
Público(a), em 13/05/2020, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14255774 e o código CRC 575F4AB0.

Referência: Processo nº 1370.01.0017205/2020-77 SEI nº 14255774
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1. Resumo 

 

O empreendedor VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. formalizou em 31/03/2017, na Supram Leste 

Mineiro, o Processo Administrativo de Licença de Operação Corretiva nº 00172/2000/009/2017, conforme DN 

n° 74/04, sendo posteriormente reorientado para a modalidade LAC 01, Licença de Operação Corretiva 

conforme DN n° 217/2017.  

O empreendedor solicita Licença de Operação Corretiva para a operação das atividades de aterro 

sanitário, aterro de resíduos da construção civil classe A, tratamento e disposição de resíduos de serviços de 

saúde em Santana do Paraíso e unidade de compostagem.  

Não há intervenção ambiental a ser autorizada na área do empreendimento. Há um processo de 
outorga n° 10261/2017, com análise pelo deferimento, a ser publicado após decisão do Processo 
Administrativo nº 00172/2000/009/2017. 

O presente Parecer Único tem como objetivo subsidiar o julgamento do pedido de Licença de 

Operação Corretiva pela Câmara Técnica. Desta forma, a Supram Leste Mineiro sugere o deferimento ao 

pedido de Licença de Operação Corretiva para o empreendimento VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 

 

2. Introdução  

 

2.1. Contexto histórico 

 

O   empreendimento iniciou suas atividades de regularização ambiental junto ao órgão ambiental em 

30/05/2000 com a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA.  

No quadro abaixo apresenta-se o histórico dos processos do empreendimento junto ao órgão 

ambiental.  

 

Quadro 01 – Processos do empreendimento no órgão licenciador estadual. 

Processo Administrativo Fase Certificado  Data de concessão Validade 

00172/2000/001/2000 Licença Prévia  LP nº 060/2001 30/01/2001 04 anos 

00172/2000/002/2002 Licença de Instalação LI nº 152/2002 26/07/2002 04 anos 

00172/2000/003/2003 Licença de Operação  LO nº 341/2003 01/08/2003 04 anos 

00172/2000/005/2007 Revalidação de Licença de 

Operação  

REVLO nº 318/2007 23/10/2007 06 anos 

0172/2000/006/2012 Licença Prévia + Licença de 

Instalação (Ampliação) 

LP+LI n° 006/2012 20/11/2012 01 ano 

00172/2000/007/2013 Revalidação de Licença de 

Operação 

Arquivado 

00172/2000/008/2013 Licença de Operação 

(Ampliação) 

Arquivado 

00172/2000/009/2017 Licença de Operação 

Corretiva 
Processo objeto deste parecer 

 

Com o arquivamento do P.A n° 00172/2000/007/2013 e nº 00172/2000/008/2013, em 21/09/2015 foi 

assinado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), entre a VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. e a 

SEMAD/SUPRAM Leste Mineiro autorizando que o empreendimento continuasse com o desenvolvimento das 

atividades de forma regular até que se obtenha a licença ambiental. 

Em 22/09/2015 o empreendimento protocolou o FCEI R484856/2015, sendo emitido o FOB nº 

0921652/2015. Em 30/06/2016, o empreendedor protocolou solicitação de dispensa de Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA com a documentação necessária ao pedido, a qual 

foi objeto de análise e a dispensa foi acatada por parte do Órgão Ambiental, tendo em vista a consolidação dos 

impactos e a apresentação do EIA/RIMA em fase anterior. 
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Em 16/11/2016 foi firmado novo TAC com o empreendimento permitindo que o empreendimento 

desenvolvesse as atividades de forma regular até que se obtenha a licença ambiental. O Primeiro Termo 

Aditivo do TAC foi assinado em 14/11/2016, prorrogando-o por mais 12 (doze) meses. 

Assim, em 31/03/2017, após a entrega dos documentos, foi formalizado o Processo Administrativo de 

Licença de Operação Corretiva n° 00172/2000/009/2017, conforme DN 74/04, para as seguintes atividades: 

 

Quadro 02 – Atividades do empreendimento conforme DN 74/04. 

Atividade conforme DN 74/04 Parâmetro conforme DN 74/04 

E-03-07-7 Tratamento e/ou disposição final de resíduos 

sólidos urbanos. 
Quantidade Operada: 1000 t/dia 

E-03-08-5 Tratamento, inclusive térmico, e disposição final 

de resíduos de serviços de saúde (Grupo A – infectantes ou 

biológicos) 

Quantidade Operada: 5 t/dia 

E-03-09-3 Aterro e/ou área de reciclagem de resíduos 

classe “A” da construção civil, e/ou áreas de triagem, 

transbordo e armazenamento transitório de resíduos da 

construção civil e volumosos. 

Capacidade de Recebimento: 500m³/dia 

 

Com a entrada em vigor da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, em 06/03/2018, o 

empreendedor apresentou nova caracterização do empreendimento, sendo o processo reorientado para 

modalidade LAC 01, Licença de Operação Corretiva, conforme parâmetros da nova deliberação. O 

empreendimento foi então caracterizado para as atividades correspondentes, conforme quadro 03. 

 

Quadro 03 – Atividades do empreendimento conforme DN 217/17. 

Atividade conforme DN 217/2017 Parâmetro conforme DN 217/2017 

E-03-07-7 Aterro sanitário, inclusive Aterro Sanitário de Pequeno Porte – ASPP CAF: 6635075,0t 

F-05-18-0 - Aterro de resíduos da construção civil (classe “A”), exceto aterro para 

armazenamento/disposição de solo proveniente de obras de terraplanagem 

previsto em projeto aprovado da ocupação 

Capacidade de Recebimento: 

500,0m³/dia 

F-05-13-7 - Tratamento de resíduos de serviços de saúde (Grupos A e E com 

contaminação biológica), visando a redução ou eliminação da carga microbiana, 

tais como desinfecção química, autoclave ou micro-ondas 

Quantidade operada: 5,0t/dia 

F-05-13-5 - Disposição final de resíduos de serviços de saúde (Grupos A4, B sólido 

não perigoso, E sem contaminação biológica, Grupo D, e Grupos A1, A2 e E com 

contaminação biológica submetidos a tratamento prévio) em aterro sanitário, aterro 

para resíduos não perigosos – classe II A, ou célula de disposição especial 

CAF (t): 600.000,0t 

E-03-07-9 – Unidade de triagem de recicláveis e/ou tratamento de resíduos 

orgânicos originados de resíduos sólidos urbanos1 

Quantidade operada de RSU:  

20,0 t/dia 

 

Em outubro de 2017 o processo foi encaminhado para a análise pela “Força-Tarefa”, criada pela 

Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM Nº 2.516/2017, a qual instituiu a Força-Tarefa para o 

processamento dos passivos de licenciamento ambiental. Entretanto, o processo retornou para a SUPRAM-LM 

em julho de 2019, constando no processo minuta de informações complementares elaboradas pelos gestores 

ambientais da força tarefa, contudo, nenhum ofício foi encaminhado para o empreendedor. Assim, as minutas 

foram consideradas no ofício encaminhado ao empreendedor pela SUPRAM-LM. 

Entremeio aos atos administrativos de 2017 e 2019, cumpre esclarecer que uma vez que a análise não 

havia sido concluída, em 16/11/2018, quando do esgotamento do prazo do aditivo do TAC, foi firmado um novo 

TAC para continuidade das operações do empreendimento, com validade até 12/11/2019, e, da mesma forma, 

novo TAC foi firmado em 12/11/2019, com prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses. 

                                                 
1 Atividade inserida junto ao FCE em atendimento ao OF. SUPRAM-LM N. 301/2019. 
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Assim, em continuidade à análise processual, foram solicitadas informações complementares por meio 

do OF. SUPRAM-LM Nº 301/2019, em 10/10/2019 (Protocolo SIAM n° 0652868/2019) e OF. SUPRAM-LM Nº 

029/2020, em 11/02/2020 (Protocolo SIAM n° 062656/2020), tendo a documentação sido entregue dentro do 

prazo concedido. 

A equipe de análise realizou três vistorias técnicas no local do empreendimento, uma delas objetivando 

a análise de dispensa de EIA/RIMA (Relatório de Vistoria n°164/2016) e duas delas referentes à análise do 

processo administrativo (Auto de Fiscalização n° 65998/2018, em 09/05/2018, e Relatório de Vistoria n° 

052/2019, em 01/10/2019). 

A análise técnica discutida deste parecer foi baseada nos estudos ambientais apresentados pelo 

empreendedor e nas vistorias técnicas realizadas na área do empreendimento. Conforme Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ARTs juntadas ao processo, tais estudos encontram-se responsabilizados pelos 

seguintes profissionais: 

 

Quadro 04. Anotações de Responsabilidade Técnica – ART. 

Número da ART Nome do Profissional Formação Estudo 

14201600000003204697 
Antônio Henrique Miranda 

Campos Martins 
Engenheiro Civil 

Relatório Técnico para dispensa de 

EIA/RIMA 

14201600000003262180 Alberto Baeta Nunes Engenheiro Civil PCA/RCA 

14201600000003264676 Breno Dotti Baeta Nunes Engenheiro Civil PCA/RCA 

2016/17100 
Bruno Garzon Oliveira 

Camara 
Biólogo Avifauna 

14201700000003666958 Alberto Baeta Nunes Engenheiro Civil 
Plano de encerramento do aterro, 

estudo hidrogeologia e espeleologia. 

14201700000003669044 Erica Mantovani de Oliveira  Geóloga 
Hidrogeologia, geologia, 

geomorfologia e espeleologia. 

14201800000004907387 Alberto Baeta Nunes Engenheiro Civil 
PCA/RCA atualizado, programa de 

monitoramento geotécnico. 

14201900000005689234 Jeandro Pereira Silva 
Engenheiro 

Ambiental 

Operar aterro sanitário com técnicas 

mitigadoras em referente ao efeito 

atrativo de espécies-problemas da 

fauna para aviação. 

14201800000004912653 Jeandro Pereira Silva 
Engenheiro 

Ambiental 

Responsabilidade Técnica pela 

operação da Central de Resíduos 

Vale do Aço. 

14201900000005621766 Marcos Eustaquio Rezende 
Engenheiro 

Agrimensor 

Levantamento cadastral e elaboração 

de plantas topográficas. 

14201500000002833294 Jeandro Pereira Silva 
Engenheiro 

Ambiental 

Responsável Técnico pela operação 

do aterro sanitário. 

14201900000005687836 
Antônio Henrique Miranda 

Campos Martins 
Engenheiro Civil 

Laudo de eficiência dos sistemas de 

drenagem de percolados, de biogás 

e impermeabilização da CRVA. 

14201900000005682031 Ian Costa Braga Geólogo Laudo sobre focos erosivos. 

14201900000005714883 Anderson Pacheco Ferreira 
Engenheiro 

Mecânico 
Laudo de inspeção SAAC. 

14201900000005624631 Alberto Baeta Nunes Engenheiro Civil Plano de encerramento do aterro. 

2019/10348 Sara Pereira Rodrigues Bióloga PTRF enriquecimento reserva legal. 

2020/02873 Camila Palhares Teixeira Bióloga Estudo de fauna/complementação. 

2020/02810 Glauco Furtado Dias Biólogo Estudo de fauna/complementação. 

Fonte: Elaboração SUPRAM-LM. Informações dos autos do Processo Administrativo de LOC n°00172/2000/009/2017.  
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2.2. Caracterização do Empreendimento 

 

O aterro sanitário da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. está situado na cidade de Santana do 

Paraíso, na Rodovia BR 381, km 235, distrito de Águas Claras. O aterro foi instalado em 2002 e iniciou sua 

operação em 2003, possui vida útil mínima estimada de 14 anos.2 

Abaixo, seguem as imagens de satélite de 2004 e 2018 do software Google Earth Pro demonstrando a 

localização e a delimitação da propriedade do empreendimento. 

 

 

 
Figura 01: Comparação da imagem de satélite do empreendimento em 2004 e 2018.  Fonte: Google Earth.  

 

                                                 
2 Registra-se que a vida útil do Aterro de Resíduos Inertes é muito superior (potencial para 150 anos) à vida útil do Aterro 

Sanitário, conforme resposta ao item 3 do OF. SUPRAM-LM N. 301/2019. 
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O empreendimento consiste na operação de aterro de resíduos não perigosos (resíduos sólidos 

urbanos), aterro de resíduos da construção civil classe “A”, unidade de Tratamento de resíduos de serviços de 

saúde por autoclavagem e unidade de compostagem de resíduos orgânicos. 

As edificações de apoio ao empreendimento incluem guarita, balança, setor administrativo, oficina 

mecânica, centro de educação ambiental, depósito de materiais, área de lavagem e lubrificação de veículos, 

tanque de abastecimento de 15.000 l e estacionamento. O setor administrativo é composto por laboratório, 

vestiário, escritórios, refeitório e almoxarifado. 

O fornecimento de energia elétrica é feito pela CEMIG. Há ainda no empreendimento uma Unidade de 

Geração de energia com biogás, operada por empresas independentes, regularizadas ambientalmente por 

meio de LAS/Cadastro. O empreendimento conta com sistema de abastecimento de água por meio de poço 

tubular. 

O sistema de isolamento do empreendimento compreende portão de entrada, cerca de eucaliptos e 

arame farpado e é envolvido por cobertura vegetal.  

Os equipamentos utilizados na operação do empreendimento são 03 tratores de esteira, 01 

motoniveladora, 01 rolo vibratório autopropulsor, 01 retroescavadeira, 01 carregadeira frontal de pneus, 02 

caminhões basculantes, 05 caminhões pipa (irrigadeira), 01 saveiro e 01 roçadeira mecânica.  

O funcionamento do empreendimento é de segunda a sábado, das 07:00 as 00:50 horas, mobilizando 

um total de 29 funcionários. 

 

2.2.1. Caracterização dos resíduos recebidos no empreendimento 

 

No quadro abaixo são listados os tipos de resíduos recebidos no empreendimento e o 

tratamento/destinação recebido.  

 

Quadro 05. Tipos de resíduos recebidos e forma de tratamento/destinação. 

Tipo de resíduo Tratamento/Destinação 

Resíduos Sólidos urbanos (RSU) Aterro Sanitário 

Resíduos de Serviços de Saúde Autoclave/Aterro Sanitário 

Resíduos da construção Civil – Classe A Aterro de Inertes 

Poda Triturador/Unidade de Compostagem 

 

Atualmente o empreendimento recebe resíduos de 18 (dezoito) municípios, sendo eles, Ipatinga, 

Governador Valadares, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Jaguaraçu, Naque, Iapú, Antônio Dias, Ipaba, 

Mesquita, Engenheiro Caldas, Capitão Andrade, Dom Cavati, Pingo D’água, Timóteo, Marliéria, São Sebastião 

do Anta e Santana do Paraíso. 

Cumpre destacar que a CRVA atualmente abrange o recebimento de resíduos sólidos urbanos de 

municípios da Região Metropolitana e do Colar metropolitano do Vale do Aço, bem como de municípios da 

microrregião de Governador Valadares e Caratinga, conforme diretrizes da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), uma vez que a Lei Federal n. 12.305/2010 estabeleceu prazos disposição final de resíduos 

sólidos de forma ambientalmente adequada. 

Conforme dados do Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos no Estado de Minas 

Gerais3, publicado em 2018 pela Fundação estadual do Meio Ambiente (FEAM/2018), cerca de 57,78% da 

população urbana (9.658.332 habitantes das áreas urbanas de 322 municípios mineiros) era atendida por 

sistemas de destinação final de RSU regularizados ambientalmente em 2016. Já em 2017 esse índice 

aumentou para 60,08%, ou seja, proporcionando o atendimento a 11.039.351 habitantes que habitam as áreas 

urbanas de 379 municípios mineiros. 

                                                 
3 Disponível em: http://www.feam.br/minas-sem-lixoes. Acesso em: 26/12/2019. 
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2.2.2. Aterro Sanitário 

 

A concepção do aterro sanitário adotada foi a formação de camadas de resíduos compactados 

sobrepostos acima da cota original do terreno pelos métodos de rampa (junto à base de um desnível) e área 

(compactação horizontal). Os resíduos são dispostos na frente de serviço, sempre de baixo para cima, 

resultando ao final do dia em um maciço de forma prismática e seção relativamente regular, constituindo uma 

célula diária, a qual recebe recobrimento diário com material inerte (solo) com espessura de 10 a 20 cm. As 

dimensões da célula diária são de cerca de 6,0m de altura e inclinação de 1:2,5. 

Quando da cobertura final dos taludes, é executada uma camada de recobrimento com solo argiloso de 

espessura igual a 40 cm e adicionada uma proteção vegetal através do plantio de gramíneas.  

A área de empréstimo está localizada dentro da propriedade do empreendimento, sendo que o material 

disponível é suficiente para toda vida útil do aterro sanitário. 

 

 

Figura 02: Visão geral da área de disposição de resíduos do Aterro 
Sanitário. Registro em: 01/10/2019. 

 

 O quadro abaixo apresenta o histórico de recebimento de resíduos classe II pelo aterro no período de 

2003 a 2017: 

 

Quadro 06. Quantitativo de RSU recebidos. 

Ano Quantitativo (t/ano) Quantitativo acumulado (t) 

2003 13.459,120  13.459,120 

2004  48.244,678  61.703,798 

2005  74.806,069  136.509,867 

2006  87.012,417  223.522,284 

2007  99.595,038  323.117,322 

2008  94.087,140  417.204,462 

2009  103.242,980  520.447,442 

2010  106.449,383  626.896,825 

2011  111.664,930  738.561,755 

2012  155.034,911  893.596,666 

2013  181.282,024  1.074.878,690 

2014  184.349,657  1.259.228,347 

2015  183.024,883  1.442.253,230 

2016  165.428,610  1.607.681,840 

2017 177.869,230 1.785.551,070 
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2.2.2.1. Cálculo vida útil 

 

A partir da relação entre o volume de resíduos recebidos e o volume útil ainda disponível para a 

disposição dos mesmos definiu-se a vida útil restante do aterro sanitário. Segundo informado, o projeto do 

aterro foi aprovado para a capacidade de 6.635.075 m³, sendo que até a data de realização do estudo de vida 

útil (31/05/2016), estimou-se um volume aterrado de 1.736.297 m³. 

A demanda volumétrica foi comparada para três hipóteses, a primeira considerando a média histórica 

de recebimento de resíduos, a segunda considerando a demanda dos últimos anos e a terceira considerando 

um aumento de demanda para 1000t/dia. A vida útil restante, resultante para os três cenários foram, 

respectivamente, 30, 21 e 14 anos.  

 

2.2.2.2. Drenagem superficial do aterro 

 

O sistema de drenagem superficial compõe-se de uma rede de drenagem definitiva e uma rede 

provisória. A rede definitiva possui a função de coletar e desviar as águas de chuva que precipitarão na área do 

entorno do aterro e que tenderiam a escoar para o interior do mesmo, instalada nas cabeceiras em seção meia 

cana a montante dos maciços principais. Já a rede provisória é implantada paulatinamente, com a evolução do 

maciço, sendo implantados no solo superficial.  

Compondo o sistema de drenagem, e como o objetivo de conter sedimentos, foi prevista a implantação 

de bacia de sedimentação à jusante do aterro, conforme consta no programa de controle de focos erosivos. 

 

2.2.2.3. Sistema de coleta de percolado 

 

Os efluentes percolados originados do aterro serão captados pela drenagem de fundo do tipo espinha 

de peixe. Ao pé do talude de cada plataforma é implantado um dreno de modo a drenar a seção crítica de 

percolação que se liga ao dreno principal.   

O percolado coletado e os efluentes líquidos gerados no empreendimento são direcionados para dois 

tanques de armazenamento revestidos com geomembrana de PEAD com capacidade de armazenamento de 

1000m³. Os dois tanques são interligados, sendo que um dos tanques recebe o percolado. Neste tanque, há 

dispositivo de medição de vazão. 

 

  
Figura 03: Tanque de acumulação de chorume. 
Registro em: 01/10/2019.  

Figura 04: Medidor de vazão no Tanque de acumulação. 
Registro em: 01/10/2019. 
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O efluente é recolhido e encaminhado para tratamento na ETE de Ipatinga da COPASA, conforme 

Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o aterro e a unidade de tratamento. Em contrapartida ao 

recebimento do chorume, a ETE encaminha o lodo para disposição no aterro. O convênio tem vigência de 60 

meses contados de 31/03/2017.  

Foi apresentado laudo que concluiu que o sistema de drenagem de percolado do aterro sanitário é 

adequado ao funcionamento seguro e ambientalmente eficiente, tendo em vista que se observa ausência de 

migração de chorume em local externo ao sistema de drenagem, a manutenção dos valores de vazão de 

geração de chorume e a estabilidade do maciço (ART 14201900000005687836). 

 

2.2.2.4. Sistema de impermeabilização nas células 

 

O conceito da impermeabilização do aterro consiste em impermeabilização com liner duplo de argila e 

PEAD para base e simples de PEAD nos taludes laterais. 

A impermeabilização de base foi implantada entre as cotas 230 e 275, cobrindo toda a área do aterro. 

A base impermeabilizada foi executada com uma camada de argila compactada com coeficiente de 

permeabilidade k=1x10-6 na espessura de 60cm, acrescido de uma geomembrana de 2mm e uma camada de 

material argiloso compactado de 60cm para proteção da geomembrana.  

A impermeabilização dos taludes foi instalada com manda de PEAD de 2mm de espessura. 

 

 

Figura 05: Manta utilizada para a impermeabilização do talude. Registro 
em:26/08/2016. 

 

Foi solicitado ao empreendedor a apresentação de laudo que comprove a eficiência do sistema de 

impermeabilização. Assim, o laudo concluiu que “considerando o projeto, a implantação, os testes de 

construção e principalmente os resultados de monitoramento das águas subterrâneas pode-se afirmar com 

certeza que a eficiência do sistema de impermeabilização é adequada, isolando o solo do contato com os 

resíduos e os líquidos percolados” (ART 14201900000005687836). 

 

2.2.2.5. Plano de Encerramento do Aterro Sanitário 

 

A reabilitação será efetuada através da Implantação de um “liner de impermeabilização” de cobertura 

sobre os resíduos aterrados, implantação de dispositivos de drenagem pluvial sobre as áreas encerradas, 

plantio de vegetação nas áreas descobertas do terreno natural, plantio de vegetação sobre o resíduo aterrado, 

implantação de uma área de lazer para utilização pública composta por parque com equipamentos específicos 

de recreação, quadras poliesportivas, trilhas para caminhada, quiosque para sombra e banheiro, manutenção 
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do mesmo monitoramento realizado quando da fase de operação, inspeções e manutenções regulares nos 

acessos, cercas e dispositivos de drenagem pluvial. 

Prevê-se a implantação de queimadores especiais, mais elevados, que transfiram os gases para uma 

região que esteja fora de alcance das pessoas. Os programas de monitoramento existentes serão mantidos por 

um período de 20 anos após o encerramento das atividades, podendo ser reduzido, uma vez constatado o 

término da geração de chorume e gases. 

 

2.2.3. Tratamento dos gases gerados e Usina de biogás 

 

O sistema de drenagem de gases da decomposição dos resíduos já implantado é constituído de drenos 

verticais em pedra de mão/brita, interligados na base aos drenos horizontais de percolado, e executado 

progressivamente da base ao topo do aterro, com implantação de lajes de concreto na base dos drenos. O 

sistema possui queimadores especiais, removíveis, instalados na extremidade superior dos drenos, que são 

elevados a medida que se amplia os drenos de gases, acompanhando a evolução dos depósitos no aterro. 

Por solicitação da SUPRAM-LM o empreendedor realizou estudo de viabilidade de reaproveitamento 

do biogás gerado no aterro sanitário. Assim, após realização dos estudos, o empreendedor informou quanto à 

instalação nos limites internos do empreendimento de uma usina para reaproveitamento do biogás. A atividade 

será desenvolvida pela empresa Valorgás Energia Vale do Aço, regularizada por meio do LAS/Cadastro 

n°14016312/2018 e pela empresa Valorgas Energia Vale do Aço II SPE Ltda, regularizada por meio do 

LAS/Cadastro n°30777331/2018 para a atividade “E-02-02-2 Sistema de geração de energia termelétrica 

utilizando combustível não fóssil”.  

O sistema de geração de energia consistirá na captação dos gases, condicionamento (resfriamento), 

filtragem e queima por meio de dois motores estacionários com capacidade unitária de 1MW. A usina encontra-

se instalada, contudo, a operação ainda não havia sido iniciada quando da realização da última vistoria, uma 

vez que o empreendimento ainda aguardava o acesso à rede de distribuição de energia, a ser autorizada pela 

concessionária local (CEMIG). 

Quando autorizado o início da operação da usina de biogás, os queimadores especiais serão 

substituídos pelas tubulações de coleta dos gases. 

 

  
Figura 06: Usina de biogás. Registro em: 01/10/2019.  Figura 07: Motor estacionário. Registro em: 01/10/2019. 

 

Foi apresentado laudo quanto à eficiência do sistema de drenagem de gases. O laudo conclui que 

tendo em vista a queima constante dos poços verticais, nos flares locais, a insignificante emissão de biogás 

pelo solo da plataforma e a estabilidade geotécnica do maciço, o atual sistema de drenagem de gases é 

considerado eficiente (ART 14201900000005687836). 
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2.2.4. Aterro de Inertes 

 

Segundo informado, o aterro de inertes foi projetado para ser instalado a jusante do aterro de resíduos 

sólidos urbanos, de modo a formar no final da vida útil um conjunto de maciços que potencialize a estabilidade 

geotécnica. O sistema de drenagem pluvial será conjugado ao sistema de drenagem do aterro de RSU.  

Segundo consta nas informações complementares apresentadas, o aterro de inertes possui vida útil 

potencial de 150 anos, considerando a demanda histórica do recebimento de inertes no empreendimento. 

 

 

Figura 08: Layout do encaixe do Aterro de Inertes às camadas de disposição do aterro sanitário. 
 

2.2.5. Unidade de Compostagem  

 

O processo de compostagem é feito com resíduos orgânicos de feiras (hortifruti) além de material de 

jardinagem, poda de árvores e roçada, do município de Ipatinga.  

Os resíduos recebidos são triados com a retirada dos materiais inertes, que são encaminhados para o 

aterro de inertes. Os resíduos de poda são separados em material lenhoso e galhos, os quais são triturados. O 

resíduo orgânico é então misturado com a poda triturada. E é feita a montagem das leiras com dimensões 

predefinidas. 

Para aeração da massa de compostagem é feito o reviramento das leiras a cada sete dias. O 

monitoramento da leira é feito com reviramento específico, controle de umidade, medição de temperatura e 

realização de análises laboratoriais. O composto matura por cerca de 120 dias.  
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Figura 09: Pátio de compostagem dos resíduos orgânicos. Registro 
em: 26/08/2016. 

Figura 10: Caixa de acumulação de percolado no pátio de 
compostagem. Registro em: 01/10/2019. 

 

O pátio é dotado de pavimentação asfáltica, estruturas de drenagem e de acumulação de líquidos 

percolados.  

O composto produzido é utilizado em parques e jardins do município de Ipatinga, bem como na 

manutenção do paisagismo do empreendimento.  

Os efluentes gerados no pátio de compostagem são encaminhados para duas caixas de acumulação 

de material polietileno. Assim como o chorume proveniente do aterro, este efluente também é encaminhado 

para tratamento na ETE-Ipanema em Ipatinga.  

 

2.2.6. Unidade de Tratamento de resíduos de serviços de saúde (RSS). 

 

O empreendimento conta com um sistema de autoclave para o tratamento de resíduos de serviços de 

saúde. O equipamento possui capacidade para tratamento de 340 kg por partida/hora. Os resíduos de serviços 

de saúde recebidos são do grupo A. Conforme Resolução CONAMA n°358/2005, os resíduos do GRUPO A 

são aqueles com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência 

ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 

Os resíduos são recebidos e acondicionados em carrinhos, que são transportados para um sistema de 

elevação com movimentação automática, que realiza a introdução dos mesmos na autoclave para que seja 

iniciado o ciclo de esterilização. Finalizado o ciclo, os resíduos tratados são encaminhados para uma caçamba 

que é transportada para o aterro sanitário onde se faz o aterramento dos resíduos juntamente com os demais 

resíduos domiciliares coletados. Conforme solicitação do órgão ambiental por meio de ofício, o empreendedor 

realizou a impermeabilização e cobertura da área da caçamba que recebe os RSS. 

O equipamento esteriliza todos os efluentes líquidos e gasosos emitidos no processo. A autoclave 

funciona atrelada a uma caldeira movida à GLP. Os efluentes das instalações sanitárias são encaminhados 

para tratamento na ETE COPASA, já a água da caldeira é reutilizada no paisagismo do empreendimento.  
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Figura 11: Autoclave utilizada no tratamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde. Registro em: 01/10/2019. 

Figura 12: Tanque de armazenamento do efluente da 
autoclave. Registro em: 01/10/2019. 

 

2.2.7. Unidades de apoio 

 

As edificações de apoio ao empreendimento incluem guarita, balança, setor administrativo, oficina 

mecânica, centro de educação ambiental, depósito de materiais, área de lavagem e lubrificação de veículos, 

tanque de abastecimento de 15m³ e estacionamento. O setor administrativo é composto por laboratório, 

vestiário, escritórios, refeitório e almoxarifado. 

 

  
Figura 13: Centro de Educação Ambiental. Registro em: 
01/10/2019. 

Figura 14: Setor administrativo. Registro em: 01/10/2019. 

 

2.2.8. Área de abastecimento/manutenção de veículos 

 

A área onde é realizada a manutenção preventiva e corretiva dos veículos possui piso concretado, é 

circundada por canaletas de drenagem pluvial que direciona o fluxo para caixa SAO.  

A área de lavagem e abastecimento de veículos também é impermeabilizada e composta por canaletas 

que encaminham o fluxo para a caixa SAO. O tanque aéreo de armazenamento de combustíveis é de 15.000 l 

e possui bacia de contenção de concreto.  

Foi apresentado relatório de inspeção do sistema aéreo de armazenamento de combustível, tendo 

como resultado que o tanque se encontra estanque. Ainda, conforme solicitação da SUPRAM-LM, foi realizado 
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o reparo do piso da área do lavador de veículos e oficina mecânica, que se apresentava com irregularidades e 

rachaduras, com necessidade de manutenção. Foi também solicitada proposta de cobertura do tanque de 

armazenamento, a comprovação da instalação será condicionada neste parecer. 

 

  
Figura 15: Lavador de veículos. Registro em: 01/10/2019. Figura 16: Tanque de abastecimento de veículos. 

Registro em: 01/10/2019. 

 

3. Diagnóstico Ambiental 

 

Em consulta ao Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (IDE-SISEMA) pôde-se observar que: 

 

➢ Está localizado em área com potencial baixo de ocorrência de cavidades. 

➢ O empreendimento não está inserido em Unidades de Conservação. 

➢ Está inserido nos limites do bioma Mata Atlântica, Lei nº 11.428/2006.  

➢ Não está inserido em reservas da biosfera.  

➢ Está inserido nos limites da categoria definida como alta em relação as áreas prioritárias para 

conservação da biodiversidade. 

➢ Está inserido em Área de Segurança Aeroportuária. 

 

3.1. Área de Segurança Aeroportuária 

 

Considerando que o empreendimento está inserido em Área de Segurança Aeroportuária foi 

apresentado Parecer Aeronáutico n°01/SP/ de 29 de janeiro de 2014 o qual conclui não se opor à renovação 

da licença ambiental, desde que sejam mantidas as condições de não atratividade de aves do local.  

Contudo, tal parecer foi emitido quando o empreendedor pleiteava licença de renovação, e, atualmente 

trata-se de processo de Licença de Operação Corretiva (LOC), uma vez que o processo de renovação foi 

arquivado. Assim, por meio do OF.SUPRAM-LM – n° 301/2019, seguindo os “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”, expedido pelo Centro de 

Investigação e prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, foi solicitado ao empreendedor a 

apresentação de: (i) Coordenadas geográficas dos vértices da área pretendida; (ii) 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 voos regulares ou movimento superior a 1.150 movimentos/ano; (iii) 

Compromisso formal, conforme modelo anexo a este oficio, assinado por representante legal e por profissional 
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com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 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. 

Em resposta ao ofício, foi informado que se trata do Aeroporto Usiminas/Ipatinga, tratando-se de 

aeródromo público, com vôos regulares acima de 1.150 movimentos/ano. Foi apresentado o Termo de 

Compromisso firmado pelo responsável legal e responsável técnico da empresa comprometendo-se a 

empregar um conjunto de técnicas para mitigar o efeito atrativo de espécie-problema para a aviação, de forma 

que o empreendimento não se configure como um foco atrativo de fauna. Foi apresentada a ART 

n°142019000000005689234 para o serviço de “Operar aterro sanitário com técnicas mitigadoras em ref. ao 

efeito atrativo de espécies-problemas da fauna para aviação”.  

Registra-se que dentre os critérios de análise da CENIPA, conforme o documento “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” é favorável a 

emissão de licença ambiental para “aterro sanitário – (recobrimento diário – material inerte)” existente.  

 

3.2. Áreas de empréstimo e pontos de erosão 

 

Os solos da área estudada representam um perfil de solo residual de rocha meta-máfica. O perfil de 

alteração inclui solo argiloso (horizonte B), de coloração amarelada a rosa, para um solo saprolítico (horizonte 

C), argiloso, com estruturas reliquiares de foliação e veios quartzosos, e maior concentração de sílica em 

relação ao horizonte B. Mais abaixo do horizonte C é possível identificar o saprolito gradando para a rocha 

menos alterada (horizonte D), que aparece no pé do talude próximo ao ponto de erosão 3. Na área de 

empréstimo não ocorre horizonte A em quase nenhum local, pois já houve retirada de solo para o aterro. 

O solo da área de empréstimo foi classificado como um latossolo de coloração vermelha a amarelo e 

textura argilosa. Segundo a tabela utilizada no estudo (Salomão 1992) ele pode ser classificado como E3. 

Conforme informado no estudo apresentado, o volume disponível na área de empréstimo é muito 

superior ao volume necessário na vida útil do aterro. 

 

 
Figura 17: Pontos de erosão identificados. Fonte: Autos do P.A. 00172/2000/009/2017. 
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Segundo consta no estudo apresentado, as características físicas do solo e a ação antrópica na área 

favorecem o aparecimento de processos erosivos, que se agravam a cada período chuvoso.  

 

3.3. Recursos Hídricos 

 

A área está inserida na rede hidrográfica da microbacia do Córrego Águas Claras, pertencente à sub-

bacia do ribeirão da Garrafa, afluente direto do rio Doce.  Conforme observa-se na Infraestrutura de Dados 

Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IDE SISEMA, o empreendimento está 

inserido na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – UPGRH DO2 - rio Piracicaba.  

 

 
Figura 18: Localização do empreendimento em relação aos recursos hídricos. Fonte: IDE-SISEMA. 

 

A UPGRH DO2 possui enquadramento definido, pela Deliberação Normativa COPAM nº 09, de 19 de 

abril de 1994, contudo, não há enquadramento para o Córrego Águas Claras. Assim, conforme Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008, enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, 

as águas doces serão consideradas classe 2, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o 

que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. 

O córrego Águas Claras possui comprimento total de cerca de 7km, até a confluência com o ribeirão 

Garrafa. Sendo que o curso d’água possui 4,5km a montante do empreendimento. O córrego atravessa áreas 

habitadas, recebendo parte dos esgotos do bairro Águas Claras e de propriedades rurais.  

O monitoramento das águas superficiais tem sido realizado pelo empreendedor na abrangência do 

empreendimento em um ponto à montante do empreendimento e um à jusante do córrego Águas Claras. 

Conforme últimas análises apresentadas ao órgão ambiental (Protocolo SIAM n°0290938/2019 em 17/05/2019 

e Protocolo SIAM n° 6770142/2019 em 21/10/2019), com apresentação dos parâmetros condutividade elétrica, 

DBO, DQO, E.coli, pH, OD, sólidos sedimentáveis, turbidez, temperatura, clorofila a, densidade de 

cianobactérias, cádmio total, chumbo total, cobre dissolvido, cromo total, fósforo total, níquel total, nitrogênio 

amoniacal total, nitratos, substâncias tensoativas, zinco total e óleos e graxas, observou-se que os resultados 

se apresentaram fora dos padrões da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008 em 

algumas das amostragens, quando comparadas aos padrões de corpos d’água classe 2, para os parâmetros 
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OD, DBO, e.coli, contagem de cianobactérias, turbidez, fósforo total, nitrogênio amoniacal e surfactantes. Cabe 

observar que não se pode afirmar que o fato do resultado do parâmetro estar fora do padrão seja causado pelo 

empreendimento, uma vez que, os parâmetros também se apresentaram fora do padrão à montante do aterro 

sanitário. O empreendedor justifica as inconformidades informando que no bairro Águas Claras não é realizado 

o tratamento de esgoto sanitário, sendo o efluente gerado no bairro lançado no córrego em questão. 

Ainda, conforme observa-se na figura 19, observa-se uma drenagem “sem nome” mapeada para a área 

do empreendimento, contudo, in loco, tal afluente do córrego Águas Claras não está presente atualmente na 

mesma cota representada pelo mapa. Por outro lado, observa-se a presença de área brejosa (Ponto destacado 

em vermelho) presente no empreendimento, localizada à norte/nordeste dos limites da área de disposição de 

resíduos do aterro sanitário, no interior dos limites do empreendimento. 

 

 
Figura 19: Localização do empreendimento em relação aos recursos hídricos. Fonte: IDE-SISEMA. 

 

3.4. Hidrogeologia 

 

O empreendimento se situa no domínio do complexo da Mantiqueira, com morros de topos 

arredondados no entorno e convexo na área do empreendimento. As cotas altimétricas variam de 225 a 300 

metros na área do aterro, com declividade também variável. A geologia da área é composta por gnaisses de 

cor cinza. Os solos residuais são predominantemente argilo siltosos, homogêneos, com tons avermelhados e 

amarelados. O saprolito é silto arenoso, com coloração vermelha, rosa e branco.  

A hidrogeologia está relacionada aos aspectos geomorfológicos, litoestratigráficos e estruturais da 

região. No local do empreendimento ocorrem dois tipos de aquíferos, um superficial (raso) formado por solos 

oriundos dos gnaisses e um profundo, ocorrendo nas fraturas das rochas cristalinas. 

O aquífero granular raso é verificado com os poços de monitoramento P2, P3 e P4 existentes no 

empreendimento e o aquífero fissurado é verificado no poço P1, o qual possui 100m de profundidade e nível 

estático a 50m.  

Conforme consta nos estudos, o fluxo da água subterrânea coincide com a direção de fluxo da 

drenagem superficial local, neste caso, não existem condições hidrogeológicas de transposição de bacias 

hidrográficas. Ainda, segundo informado, na área do empreendimento não foram identificadas nascentes. 
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3.5. Fauna  

 

Avifauna 

 

Para o estudo e caracterização da avifauna foram realizados levantamentos de dados primários no 

período compreendido entre os dias 06/07/2016 e 08/07/2016, considerado período seco.  A campanha 

contemplando o período chuvoso foi realizada entre os dias 19 e 21 de março de 2020 com cinco horas dia, 

totalizando um esforço amostral de 15 horas de observações diretas.  

O presente estudo tem como objetivo principal caracterizar as comunidades de aves na área da 

Controle Ambiental da Central de Resíduos Vale do Aço – CRVA, nas condições atuais de operação, para 

avaliação dos impactos ambientais causados pelo empreendimento. 

A CRVA está situada em uma região mais afastada da concentração urbana e já está em atividade 

desde 2002, sendo assim a fauna existente na área e entorno já está adaptada a áreas antropizadas, mesmo 

assim desenvolve um papel importante, intercambiando o material gênico entre os pequenos pontos de mata 

nativa vizinhas ao empreendimento.  

A maioria das espécies mais exigentes não se sustentam por muito tempo nessas áreas impactadas e 

migram para recantos mais afastados ou ambientes com mínimo de condições ideais para que se fixem. 

Para realização dos estudos foi considerada como Área de Influência Indireta (AII) o entorno direto da 

Área de Influência Direta (AID) num raio de 10 km. Esta escolha foi baseada na extensão da área de vida de 

algumas espécies de aves de maior porte como o urubu (Coragyps atratus) e o carcará (Caracara plancus), 

importantes para a avaliação dos impactos do empreendimento sobre a região. A AII inclui as cidades de 

Ipatinga, Santana do Paraiso e Ipaba, além do extremo norte do PE do Rio Doce - IEF. Foram definidas como 

Área Diretamente Afetada (ADA) as áreas desvegetadas ou cobertas por gramíneas destinada à formação do 

aterro além daquelas onde estão instalados os escritórios, oficinas, pilhas de compostagem, área de 

aterramento, etc. associados à operação do empreendimento. 

Como o aterro já está em operação, optou-se nas duas campanhas pela utilização da metodologia de 

observação direta em transectos de largura definida (striptransects) (baseado em Ralph, 1993; Eberhardt, 1968 

e Hayne, 1940). Essa metodologia propicia a visualização direta e por meio da vocalização das espécies, 

sendo bastante empregada para levantamentos rápidos, apresentando boa precisão. Os dados coletados 

foram tratados em planilhas especialmente preparadas do programa Microsoft Excel. Não houve captura de 

espécies nas campanhas. 

Foi realizado um levantamento de dados secundários na primeira campanha realizada no período de 

seca, visando à obtenção de informações que possam auxiliar na composição do diagnóstico. Para a segunda 

campanha utilizou-se os dados gerados pela campanha de seca e adicionou-se dados coletados no site 

WIKIAVES, onde obteve-se a informação dos registros realizados até o momento no raio de AII do 

empreendimento. 

A listagem de aves observadas em campo foi elaborada de acordo com nomenclatura proposta pela 

CBRO 2015. Os cálculos dos índices de riqueza, diversidade e similaridade foram feitos de acordo com os 

métodos propostos por Magurran (1988). 

Durante as amostragens no período de chuva foram observados um total de 53 espécies, divididas em 

25 famílias. Essa quantidade está bem próxima aos indicativos estatísticos utilizados para esse trabalho. 

Apesar da curva não estabelecer uma assíntota em sua totalidade, essa tendeu a uma estabilização, sendo 

possível afirmar que boa parte das espécies presentes durante esse levantamento pode ser observada ao 

longo dos dias. Se levar-se ainda em consideração o número de espécies observadas na campanha do 

período seco (71) essa curva tende a uma assíntota mais pronunciada, confirmando que o número de espécies 

observadas, tanto no período chuvoso, como seco, está bem próximo a totalidade abrigada atualmente no 

empreendimento. 

Assim conclui-se que as espécies frequentes na área do Central de Resíduos do Vale do Aço – CRVA, 

são de vasta distribuição e não se encontram em risco de extinção. As áreas verdes localizadas na AID ainda 
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oferecem locais de nidificação e alimentação para espécies distintas, inserindo um importante ponto de refúgio 

dentro da área urbana de Santana do Paraíso e Ipatinga. 

 
Herpetofauna 

 

O estudo da herpetofauna foi realizado por meio de levantamento de dados secundários na área de 

influência do empreendimento estudado, Central de Rejeitos do Vale do Aço, Santana do Paraíso – MG. 

Situada em região próxima ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD), em área de transição de Cerrado/Mata 

Atlântica, a região de estudo apresenta potencial para a diversidade de répteis e anfíbios (ETEROVICK, 2003; 

CANELAS & BERTOLUCI, 2007; LEITE et al., 2008; SÃO PEDRO & PIRES, 2009; BERTOLUCI et al., 2009; 

SILVEIRA et al., 2010; SÃO PEDRO & FEIO, 2011; NOVELLI & CARVALHO, 2012; SANTOS, 2013; SILVEIRA 

et al, 2019; GUIMARÃES et al, 2019).  

Para compor uma listagem de répteis e anfíbios com possível ocorrência para a região do 

empreendimento, inicialmente utilizou-se nove trabalhos de cunho científico acerca de comunidades de 

anfíbios, lagartos, serpentes, crocodilianos e quelônios em um raio de aproximadamente 200 km do layout do 

empreendimento. Também foram utilizadas informações do levantamento da Herpetofauna realizado pela 

VITAL para o EIA/RIMA apresentado em 2012 para o licenciamento de um Aterro de Resíduos Industriais que 

faz divisa com a atual CRVA. 

Considerando os trabalhos mais recentes na literatura, foi possível catalogar uma riqueza de 54 

espécies de anfíbios em 08 famílias e uma riqueza de 81 espécies de répteis distribuídas em 20 famílias, na 

mesma região onde se encontra o empreendimento.  

O EIA elaborado em 2012 para licenciamento de um Aterro Industrial na área que fica ao lado CRVA, 

localizado no município de Santana do Paraíso, apontou, por meio de dados secundários, a ocorrência de 16 

espécies da Herpetofauna para a área de interesse, com registros de 10 representantes para a Classe 

Amphibia e 06 para Reptilia. No que diz respeito ao grupo dos anfíbios, as espécies registradas estão 

distribuídas entre as famílias Bufonidae, Leiuperidae, Hylidae e Leptodactylidae, sendo que Hylidae aparece 

como a melhor representada com 05 espécies registradas, ou 50% do total. 

Durante a realização desse estudo não foram encontradas espécies raras, pontualmente endêmicas ou 

sob algum nível de ameaça. 

 

Mastofauna  

 

As informações descritas neste relatório correspondem ao levantamento de dados secundários da 

fauna de mamíferos na área de influência do empreendimento estudado, Central de Resíduos do Vale do Aço - 

CRVA, Santana do Paraíso – MG, sendo que a principal área adotada para consulta dos dados secundários foi 

o Parque Estadual do Rio Doce (PERD), devido a proximidade do empreendimento com o Parque. 

Portanto, o levantamento secundário de mamíferos se destina a recolher informações sistematizadas 

sobre as espécies que possuem ocorrência na área de estudo para que haja uma lista representativa das 

possíveis espécies de mamíferos que ocorrem na área de influência da Central de Rejeitos do Vale do Aço, 

Santana do Paraíso – MG. 

Para registro das espécies foram consultadas bibliografias com levantamentos de mamíferos do PERD 

e de áreas próximas ao empreendimento disponíveis na literatura (FONSECA, 1989; STALLINGS et al., 1990; 

TAVARES e ANCIÃES, 1998; GRELLE, 2003; NOGUEIRA et al., 2003; TAVARES and TADDEI, 2003; SCOSS 

et al., 2004; VIANA e SCOSS, 2005; TAVARES et al., 2007; SRBEK-ARAÚJO et al., 2009; KEESEN et al. 

2016; SOS MATA ATLÂNTICA, 2017; SILVA, 2018; SPECIESLINK, 2020). A consolidação dos dados foi 

processada, inicialmente, em planilhas eletrônicas. Os passos seguintes consistiram em manipulações dos 

dados em termos de taxonomia e status de ameaça, visando organização das informações para refletir o que 

há de mais atual em relação a esses parâmetros.  
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Também foram utilizados dados do ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL apresentado em 2012 para 

instruir o licenciamento ambiental de um Aterro Industrial que a VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 

pretendia instalar ao lado da atual CRVA. 

As espécies foram categorizadas quanto ao status de conservação de acordo com a lista de espécies 

ameaçadas de extinção da fauna do estado de Minas Gerais. Também foram relacionados os status de 

ameaça nacional, segundo a lista nacional oficial das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 

(MMA, 2014), e global, de acordo com os critérios de classificação da União Internacional para a Conservação 

da Natureza (IUCN, 2019).  

Os diversos estudos da mastofauna realizados no Parque Estadual do Rio Doce permitiram o registro 

de 103 espécies de mamíferos, distribuídas em 10 ordens e 31 famílias, ou seja, apenas esta área possui 

cerca de 15% de todas as espécies de mamíferos do mundo, sendo que a lista levantada representa 34,6% 

(103 espécies) de todas as espécies da Mata Atlântica, dessas 11 espécies são endêmicas, ou seja, 10,8% 

das espécies levantadas no estudo em questão. A Ordem com maior número de espécies foi a Chiroptera, 

seguida de Rodentia e Carnivora. 

Segundo a lista da IUCN (2019), nove espécies encontradas estão em categorias de ameaça, sendo: 

Brachyteles hypoxanthus “Criticamente Ameaçada” (CR), Callithrix aurita, Hylaeamys laticeps, Priodondes 

maximus, Puma concolor, Tapirus terrestris e Leopardus guttulus “Vulnerável” (VU); e Callithrix flaviceps na 

categoria “Em Perigo” (EN). Para o Brasil tem-se 11 espécies ameaçadas (MMA 2014): Brachyteles 

hypoxanthus e Callithrix flaviceps “Criticamente Ameaçada” (CR), Chrysocyon brachiurus, Leopardus guttulus, 

Leopardus wiedii, Panthera onca, Priodondes maximus, Tapirus terrestres, Alouatta guariba e Herpailurus 

yagoaroundi “Vulnerável” (VU); e Callithrix aurita na categoria “Em Perigo” (EN). E para Minas Gerais, 14 

espécies ameaçadas (FONSECA, 2001): Panthera onca “Criticamente Ameaçada” (CR), Abrawayaomys 

ruschii, Alouatta guariba, Chrysocyon brachiurus, Leopardus pardalis, Lontra longicaudis e Pecari tajacu 

“Vulnerável” (VU); e Brachyteles hypoxanthus, Callithrix aurita, Callithrix flaviceps, Leopardus wiedii, 

Priodondes maximus e Tapirus terrestres “Em Perigo” (EN). Essas ameaças se devem, provavelmente, a perda 

de habitat e outras pressões como a caça. 

No EIA elaborado em 2012 para licenciamento de um Aterro Industrial na área que fica ao lado CRVA, 

localizado no município de Santana do Paraíso, foram observadas através de registros diretos 08 espécies de 

mamíferos silvestres e 02 espécies de mamíferos domésticos. Das 08 espécies registradas nos trabalhos de 

campo, apenas uma encontrava-se ameaçada de extinção. Esta aparece na nova lista de espécies ameaçadas 

de extinção da IUCN e foi registrada através de registros diretos. 

Com relação às espécies endêmicas não foi registrada nenhuma espécie que se enquadre 

exclusivamente no domínio de Mata Atlântica ou que se enquadre em caráter endêmico durante os trabalhos 

de campo. 

 

3.6. Flora 

 

O empreendimento está inserido no domínio do Bioma Mata Atlântica, em região abrangida por 

fitofisionomia caracterizada por floresta estacional semidecídua. Situa-se numa região já bastante antropizada, 

estando próximo a centros urbanos com intensa ocupação humana (Ipatinga) e áreas de uso agropecuário, 

com presença de pastagens e plantios de eucalipto, o que gera uma fragmentação das áreas com vegetação 

nativa.  

A área do empreendimento é circundada por fragmentos de vegetação nativa e plantios de eucalipto, 

onde parte desses apresentam desenvolvimento de sub-bosque de nativas, devido a maior espaçamento e 

entrada da luz solar, o que permitiu o desenvolvimento destes. Ocorrem também mais algumas áreas de 

pastagens (pasto sujo) ocupadas por espécies ruderais de porte herbáceo e arbustivo. 

O empreendimento não fará nova intervenção para supressão da vegetação ou corte de indivíduos 

arbóreos isolados, o que dispensa apresentação de uma maior caracterização da vegetação no local. 
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3.7. Meio Socioeconômico 

 

A ADA do empreendimento está inserida no município Santana do Paraíso. O município localiza-se 

aproximadamente 250 km da capital, Belo Horizonte, e forma juntamente com Ipatinga, Timóteo e Coronel 

Fabriciano a Região Metropolitana do Vale do Aço. 

A Central de Resíduos Vale do Aço (CRVA) foi construída para atender a demanda da região e seu 

colar metropolitano. Os bairros mais próximos ao empreendimento são os bairros Águas Claras, Bom Pastor, 

Parque Veneza e Caravelas. Ressalta-se que a localização do empreendimento em relação à BR 381 favorece 

o tráfego de veículos pesados.  

Santana do Paraíso possui 276,067km² de extensão territorial e é formada por 10 comunidades rurais, 

12 bairros e 1 distrito industrial, com população estimada para 34.663 pessoas (2019)4. Atualmente, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) é de 0,685, inserindo o município na 316ª posição quando 

comparado ao IDH dos demais municípios do Estado. 

Conforme zoneamento do plano diretor do município, o empreendimento está inserido na zona de 

desenvolvimento estratégico. 

 

4. Reserva Legal, Registro no CAR e Área de Preservação Permanente 

 

Foi apresentado registro da propriedade no Cadastro Ambiental Rural – CAR, sob número de inscrição 

MG-3158953-FF12F510975B4C67B190260E4EBC8C03, tendo inscrito área destinada para constituição da 

reserva legal.  

Através de observação de imagens de satélite, e conferido no momento da vistoria, verificou-se a 

presença de plantio de eucalipto em parte da área correspondente a Reserva Legal da propriedade. Sabendo-

se que a reserva legal tem como função “...auxiliar a conservação e a biodiversidade, bem como o abrigo e 

proteção da fauna silvestre e da flora nativa” (Art. 24 da Lei 20.922/2013), e considerando que para atingir tal 

objetivo deve-se priorizar a manutenção e recuperação da vegetação nativa, foi solicitado apresentar um 

Projeto Técnico de Reconstituição da Flora afim de promover o enriquecimento com espécies nativas e 

eliminação das espécies exóticas ao longo do tempo. 

O empreendedor apresentou projeto (PTRF) descrevendo as ações de enriquecimento com plantios de 

espécies arbóreas nativas de diferentes estágios sucessionais. Quanto à eliminação da espécie exótica, foi 

argumentado que a derrubada dos eucaliptos, por terem maior porte, pode causar prejuízos ao sub-bosque já 

estabelecido no local.  

Diante disso, o corte desses indivíduos deve ser analisado em cada local e situação, a fim de que não 

ocorram maiores prejuízos a vegetação nativa já estabelecida. Nos locais onde possa ocorrer tal prejuízo, será 

realizado o anelamento (retirada de parte do tecido lenhoso ao longo do diâmetro do tronco) dos indivíduos de 

eucalipto, de modo que ocorra a morte desses ao longo do tempo e de forma gradual. A queda das folhas da 

copa das árvores permite uma maior incidência da luz solar em camadas inferiores, o que permite a ocupação 

de espécies nativas de grupos ecológicos que possam ocupar outros extratos verticais com maior 

luminosidade.   

Não foi solicitada intervenção em área de preservação permanente nessa fase do licenciamento. 

 

5. Compensações 

 

                                                 
4 Alguns dados foram obtidos junto ao sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/santana-do-paraiso.html. Acesso em: 26/12/2019. 
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Não incide nenhuma compensação por intervenção em área de preservação permanente, supressão 

da vegetação nativa ou corte de árvores isoladas nessa fase do licenciamento devido à inexistência de novas 

intervenções ambientais.  

 

6. Cumprimento das Condicionantes do TAC 

 

Em 12/11/2019 foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL 

S.A. perante o estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. A validade do termo foi de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura. Foram 

definidas três condicionantes técnicas no TAC vigente, conforme quadro 07 abaixo. 

 

Quadro 07. Condicionantes TAC. 

Adequação Prazo 

Executar e apresentar o Plano de Monitoramento de resíduos e da Qualidade 

das Águas Subterrâneas e Superficiais, conforme definido no Anexo I. 

Durante a vigência do TAC, 

com envio de relatórios 

semestrais. 

Apresentar notas fiscais de comprovação da destinação de resíduos para 

terceiros 

Semestralmente 

 

Apresentar documentação comprobatória de destinação adequada do efluente 

sanitário 
Semestralmente 

 

Conforme consta no TAC, o cumprimento das condicionantes deve ser apresentado semestralmente, 

contudo, o Governo de Minas, por meio da Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), 

suspendeu os prazos referentes aos atos processuais praticados no licenciamento ambiental, medida adotada 

devido à pandemia de Covid-195. A medida atende ao artigo 5º do Decreto 47.890/2020, publicado no dia 

20/03/2020 no Diário Oficial de Minas Gerias. O decreto suspende os prazos de processos administrativos, de 

qualquer espécie ou natureza, para o interessado, no âmbito do Poder Executivo, até dia 30 de abril de 2020. 

O prazo foi prorrogado pelo art. 1º do Decreto nº 47.932, de 29/4/2020, até o dia 31 de maio de 2020.  

Assim, resta prejudicada a análise quanto ao cumprimento de condicionantes do TAC, uma vez a 

suspensão dos prazos. Não obstante, recomenda-se aos dirigentes desta unidade administrativa que, 

oportunamente, ao término da suspensão estabelecida, promovam a determinação quanto à análise das 

cláusulas do TAC. 

 

7. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras. 

 

-Disposição final adequada para os municípios e particulares atendidos: Impacto positivo advindo da 

operação do empreendimento, de abrangência regional, tendo em vista os diversos municípios atendidos pelo 

empreendimento, contribuindo para minimizar a disposição inadequada de resíduos na região.  

  

-Geração de empregos diretos e indiretos: Impacto positivo relacionado as vagas de emprego geradas na 

operação do empreendimento. 

 

-Melhora da qualidade ambiental de outras áreas: Os resíduos que deixam de ser dispostos de maneira 

inadequada e passam a ser dispostos adequadamente no aterro em questão eliminando assim a poluição 

difusa da disposição inadequada de resíduos no solo. 

 

                                                 
5 http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/4129-sisema-suspende-prazos-do-licenciamento-ambiental-fiscalizacao-e-outros-atos 
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-Alteração cênica da paisagem causando impacto visual: A paisagem foi alterada devido à deposição dos 

resíduos sólidos na área do aterro e movimentação de material de recobrimento. 

Medida(s) mitigadora(s): manutenção do cinturão verde no entorno do empreendimento, estocagem do solo 

orgânico removido para utilização da recomposição vegetal dos taludes, e Plano de Encerramento do 

empreendimento. 

 

 -Alteração na qualidade do ar decorrente do aumento da concentração de materiais particulados e 

emissões de gases veiculares: O trânsito de veículos sobre o solo desagregado deverá provocar a geração 

de emissões de material particulado em suspensão. Também serão geradas emissões atmosféricas compostas 

de fuligem e gases de combustão provenientes do funcionamento de motores de veículos e equipamentos. 

Medida(s) mitigadora(s): Pavimentação primária, manutenção e aspersão nas vias de acesso, manutenção 

dos equipamentos do sistema de combustão, manutenção do cinturão verde e execução do Programa de 

Monitoramento da Qualidade do ar.  

 

- Alteração da qualidade ambiental do ar decorrente de emissão de gases: Possível alteração através da 

emissão de gases odorosos gerados pela decomposição do material depositado no aterro. As emissões dos 

aterros incluem metano, dióxido de carbono e menores quantidades de sulfeto de hidrogênio, nitrogênio e 

oxigênio. 

Medida(s) mitigadora(s): Restrição das frentes de operação, monitoramento da concentração de gás metano 

nas instalações fixas e provisórias tendo em vista a potencialidade de explosão em pequenas proporções. 

Captação do biogás e geração de energia por meio de Unidade instalada no empreendimento. Execução do 

Programa de Monitoramento da Qualidade do ar. 

 

- Alteração no nível de ruídos: As principais fontes geradoras de ruídos serão os equipamentos e veículos 

utilizados. 

Medida(s) mitigadora(s): Manutenção do cinturão verde e execução do Programa de Controle de Ruído. 

 

- Intensificação de processos erosivos: As características físicas do solo e a ação antrópica na área 

favorecem o aparecimento de processos erosivos, que se agravam a cada período chuvoso. O surgimento 

deles é recorrente, principalmente em áreas como a de operação de um aterro sanitário, que apresenta quase 

toda sua extensão sem cobertura vegetal. 

Medida(s) mitigadora(s): Para evitar a intensificação dos processos erosivos e a progressão deles, deve ser 

realizada na área a correta drenagem das águas de chuva, além de medidas complementares de 

recomposição de vegetação. No caso de um aterro sanitário, ao longo de sua vida útil, a área sofre 

modificações constantes em sua geometria. Destaca-se que estes processos erosivos na área de empréstimo, 

quando realizada a devida contenção dos sedimentos, não causam problemas ambientais. Assim, será 

adotada a implantação de bacia de contenção de sedimentos a jusante das áreas de descarga da área de 

empréstimo e depósito de RSU. 

 

- Alteração na dinâmica de escoamento das águas superficiais e da dinâmica hídrica subterrânea: a 

movimentação de solo altera a condição natural de escoamento de águas pluviais e a redução das áreas de 

recarga devido à impermeabilização do aterro o aquífero poderá ser alterado. 

Medida(s) mitigadora(s): Manutenção dos dispositivos de drenagem pluvial. As águas pluviais da área de 

apoio seguem para o lançamento na drenagem natural.  

 

-Potencial de alteração das características dos solos e das coleções hídricas pela geração de efluentes 

líquidos: Há um potencial de alteração de tais características devido a geração de efluentes líquidos e 

Parecer Único Vital 00172/2000/009/2017 (14257508)         SEI 1370.01.0017205/2020-77 / pg. 25



 

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

 

0188337/2020 
08/05/2020 

Pág. 23 de 38 

 

Rua Oito, nº146, Ilha dos Araújos, Governador Valadares, MG, CEP: 35.020-700 
Tel: (33) 3271-4988 

percolados, que caso sejam inadequadamente gerenciados podem ocasionar a contaminação do solo e 

coleções hídricas.  

Medida(s) mitigadora(s): Impermeabilização da base e laterais das plataformas do aterro, instalação de um 

sistema de drenagem de líquidos percolados, implantação e manutenção do sistema de drenagem de água 

superficial e coleta periódica do chorume gerado sendo encaminhado para a ETE de Ipatinga. 

Impermeabilização do entorno dos tanques de acumulação de chorume.  

Os efluentes líquidos gerados nas unidade administrativa, unidade de autoclavagem e centro de 

educação ambiental são encaminhados para uma fossa de armazenamento, e posteriormente é feita a coleta 

para tratamento na ETE COPASA. Os efluentes líquidos gerados no pátio de compostagem também são 

destinados para tratamento na ETE COPASA. A água da caldeira da unidade de autoclavagem é reutilizada no 

paisagismo. Conforme consta no Convênio de Cooperação Técnica COPASA/VITAL, a Vital deverá apresentar 

mensalmente relatório de automonitorização com os parâmetros estabelecidos pela COPASA, assim, não será 

condicionado no âmbito deste parecer o automonitoramento dos efluentes sanitários gerados, quanto ao 

percolado, o monitoramento será exigido tendo em vista a necessidade de se conhecer as características do 

percolado gerado e relacionar potenciais contaminações das águas subterrâneas e superficiais. 

 O efluente oleoso da caixa SAO é coletado por empresa especializada, assim não será condicionado 

seu automonitoramento, uma vez que não há lançamento deste efluente. 

Assim, como medida de controle o empreendedor deverá executar o Programa de Monitoramento de 

águas subterrâneas e águas superficiais, conforme condicionante n°01 do anexo I deste PU.  

 

- Geração dos resíduos classe I: Há geração de resíduos classe I nas áreas de 

lavagem/manutenção/abastecimento de veículos.  

Medida(s) mitigadora(s): O empreendimento armazena os resíduos classe I (perigosos) e encaminha para 

empresa especializada. O empreendimento será condicionado à execução do automonitoramento de resíduos, 

conforme condicionante n°01 do anexo I deste PU.  

 

- Afugentamento da fauna devido à alteração no nível de ruídos: As principais fontes geradoras de ruídos 

serão os equipamentos e veículos utilizados. O ruído gerado pode ocasionar o afugentamento da fauna 

ocasionando diminuição na densidade de indivíduos no local. 

Medida(s) mitigadora(s): Execução do Programa de Monitoramento da Avifauna. 

 

- Atropelamento da fauna: Devido a movimentação de veículos nas vias de acesso. 

Medida(s) mitigadora(s): Execução do Programa de Educação Ambiental.  

 

Atração de aves: A presença de matéria orgânica em decomposição atrai a avifauna, principalmente aqueles 

com hábitos alimentares detritívoros ou generalistas. Com o crescimento da população, essas espécies 

invadem outros nichos podendo causar desequilíbrio ambiental. 

Medida(s) mitigadora(s): Restrição das frentes de operação, recobrimento diário reduzindo o tempo de 

exposição e a disponibilidade de matéria orgânica e execução do programa de monitoramento da Avifauna.  

 

Impactos após encerramento do empreendimento: Mesmo após o encerramento da atividade, há a 

continuidade da geração de chorume, possibilidade de instabilidade geotécnica do maciço, proliferação de 

vetores, atração de aves e invasão de pessoas no local após desativação do aterro.  

Medida(s) mitigadora(s): Execução do Plano de Encerramento do Aterro Sanitário.  

 

-Ocorrência de instabilidade dos taludes e escorregamentos: Durante a operação com a evolução da 

disposição e recobrimento dos resíduos, e mesmo após encerramento das atividades, algumas deformações 
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que podem vir a se processar ao longo do tempo podem conduzir rupturas localizadas de taludes ou mesmo do 

corpo do maciço.  

Medida(s) mitigadora(s): O empreendimento deu início à implantação do programa de monitoramento 

geotécnico inicial, contemplando a leitura dos marcos topográficos, sendo que o deslocamento horizontal e 

recalques verticais não foram significativos até o momento. Assim como controle, o empreendedor deverá 

executar o Programa de Monitoramento Geotécnico. 

 

-Potencial alteração à saúde dos trabalhadores envolvidos no gerenciamento de resíduos da empresa 

no aterro: Os trabalhadores, diretamente envolvidos com os processos de manuseio, transporte e destinação 

final dos resíduos, apresentarão grau de exposição elevado aos materiais dispostos.  

Medida(s) mitigadora(s): Fornecimento e uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPI) e 

execução do Programa de Educação Ambiental. 

 

Geração de incômodos e riscos à comunidade: A geração de material particulado, emissão de gases de 

combustão, emanação de gases odoríferos, eventuais contaminações das águas superficiais e subterrâneas, 

poderá gerar incômodos ou riscos à comunidade de entorno.  

Medida(s) mitigadora(s): Adoção de procedimentos construtivos e operacionais destinados aos cuidados no 

controle e disciplina do escoamento das águas superficiais, manutenção de um cinturão verde, execução dos 

programas de monitoramento, Execução do Programa de Comunicação Social (PCS) e Programa de Educação 

Ambiental (PEA). Cumpre ainda destacar que a necessidade de controle dos aspectos ambientais pode 

desencadear algumas ações pontuais por parte do órgão ambiental, ainda que não previstas como medidas 

efetivas no âmbito do PCA, mas sempre relacionadas à melhoria ou manutenção da qualidade ambiental do 

entorno do empreendimento. 

 

8. Síntese dos Programas de Controle Ambiental 

 

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar: Inclui o monitoramento da poeira total em suspensão, poeira 

total sedimentável e do parâmetro explosividade. O monitoramento da poeira será realizado em dois pontos 

uma vez por semestre e o índice de explosividade será avaliado em cinco pontos bimestralmente. 

(Condicionante n°01). 

 

Programa de Monitoramento dos líquidos: O monitoramento de águas superficiais incluirá 02 pontos no córrego 

Água Claras, sendo um a jusante e outro a montante do empreendimento. O monitoramento de águas 

subterrâneas incluirá 04 pontos, sendo 01 a montante e 03 a jusante do empreendimento. Também será 

monitorado o percolado do aterro sanitário (Condicionante n°01). 

 

Programa de Controle de Ruído: O PCR incluirá execução do monitoramento de ruído em dois pontos, 

verificando os níveis básicos do ruído diurno e noturno. (Condicionante n°01). 

 

Monitoramento do composto orgânico e resíduo da autoclave: Semestralmente será realizado o monitoramento 

do composto orgânico e trimestralmente será monitorado o resíduo que sai da autoclave. (Condicionante n°01). 

 

Programa de monitoramento Geotécnico: Envolverá a verificação sistemática da ocorrência de trincas, 

verificação do nível d’água no interior do maciço, implantação de marcos topográficos permitindo a observação 

de movimentações, implantação de placas de concreto em determinados pontos possibilitando observação a 

partir de referências de nível. A inspeção terá frequência mensal e resultará em relatório com os principais 
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eventos de interesse que nortearão as medidas preventivas ou corretivas a serem adotadas. (Condicionante 

n°02). 

 

Programa de recuperação de áreas degradadas: Objetiva a recuperação das áreas degradadas visando a 

minimização de processos erosivos, suporte à fauna local, melhoria do impacto visual, diminuição da geração 

de material particulado com melhoria da qualidade do ar. (Condicionante n°02). 

 

Programa de melhoria de travessias: Com o objetivo de garantir o acesso às informações sobre o tráfego por 

meio de um Centro de Comunicação Social, informando o horário de tráfego dos veículos pesados, utilizando 

recursos locais e com veiculação de material educativo. (Condicionante n°02). 

 

Programa de Contratação e treinamento de mão de obra: Objetiva a qualificação dos funcionários de forma que 

possam atuar em conformidade com as políticas de saúde, segurança e meio ambiente. (Condicionante n°02). 

 

Programa de Comunicação Social: Objetiva a divulgação das atividades e programas ambientais do aterro, 

bem como registro de sugestões e reclamações da sociedade, contendo material de divulgação, palestras e 

criação de canal de comunicação com a comunidade. (Condicionante n°02). 

 

 Programa de Educação Ambiental (PEA): Foi apresentado o programa intitulado “Conexão Vital - Elo de 

Desenvolvimento Socioambiental” que objetiva o desenvolvimento de ações elaboradas a partir de processo 

participativo entre a empresa, seus colaboradores diretos e população da área diretamente afetadas, para 

ampliar o nível de conhecimento em referência aos impactos socioambientais e estimular a promoção de 

atitudes, habilidades e mudanças de comportamento individuais e coletivos voltados à melhoria da qualidade 

ambiental. Os projetos a serem executados incluem: Revitalização do Centro de Educação Ambiental; Projeto 

de Mobilização Comunitária; Projeto Semeando a Sustentabilidade; e, Projeto de Educação Ambiental 

Corporativa (EAC). (Condicionante n°04). 

 

Programa de Monitoramento da Avifauna: O projeto de monitoramento da avifauna tem como objetivo principal 

a verificação de alterações nas populações das espécies presentes nas áreas de influência do 

empreendimento frente às atividades de operação do mesmo. O monitoramento da avifauna deverá ser 

elaborado por meio de metodologias de observação visual e percepção auditiva. Deverão ser realizadas 

campanhas obedecendo uma periodicidade estabelecida na condicionante. Para tanto, será necessária a 

realização de campanhas durante o período seco e durante o período chuvoso. (Condicionante n°05). 

 

Plano de Encerramento do Aterro: Após o encerramento das atividades a área deverá ser monitorada e 

reabilitada. 

 
9. Controle Processual 

 
9.1. Da natureza jurídica do Processo Administrativo 

 

Trata-se de pedido formalizado sob o nº 00172/2000/009/2017, na data de 31/03/2017, sob a rubrica de 

Licença de Operação Corretiva, pelo empreendimento VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. (CNPJ nº 

02.536.066/0004-79), para a execução das atividades descritas como “tratamento e/ou disposição final de 

resíduos sólidos urbanos” (código E-03-07-7 da DN COPAM nº 74/2004), para uma quantidade operada em 

final de plano de 1.000 toneladas/dia; “tratamento, inclusive térmico, e disposição final de resíduos de serviços 

de saúde (Grupo A – infectantes ou biológicos)” (código E-03-08-5 da DN COPAM nº 74/2004), para uma 

quantidade operada em final de plano de 5 toneladas/dia; e “aterro e/ou área de reciclagem de resíduos classe 
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“A” da construção civil, e/ou áreas de triagem, transbordo e armazenamento transitório de resíduos da 

construção civil e volumosos” (código E-03-09-3 da DN COPAM nº 74/2004), para uma quantidade operada em 

final de plano de 500 m³/dia, todas em empreendimento localizado na Rodovia BR-381, Km 235, Águas Claras, 

zona rural do Município de Santana do Paraíso/MG, CEP: 35179-000, conforme FCEI nº R484856/2015 e FOBI 

nº 0921652/2015 G (fls. 06/08 e 09/10). 

O empreendedor solicitou, antes da formalização deste Processo Administrativo de LOC, a dispensa de 

apresentação de EIA/RIMA, com a sua respectiva substituição por PCA/RCA, conforme Of. RECON Nº 

005/2016, datado de 29/06/2016 (Doc. SIAM nº 725036/2016, de 30/06/2016 – fl. 573), cuja pretensão foi 

deferida perante a SUPRAM/LM por força da Papeleta de Despacho nº 64/2016, datada de 21/10/2016 

(Protocolo SIAM nº 1261648/2016 – fl. 11), que acolheu as razões expendidas no Parecer Único nº 

1260704/2016 (cópias às fls. 606/612). 

O empreendimento firmou novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Estado de Minas 

Gerais, por intermédio da SEMAD e SUPRAM/LM, na data de 12/11/2019, com prazo inicial de validade de 

vinte e quatro meses (vigente), donde se extrai, dentre outras, as seguintes informações (Protocolo SIAM nº 

0716187/2019, de 12/11/2019): 

 

CONSIDERANDO que em 31/03/2017 o empreendedor formalizou, nesta SUPRAM/LM, processo de 

Licença de Operação Corretiva (LOC) para regularizar a execução das atividades de: “Tratamento 

e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos. Quantidade operada: 1000t/dia; Aterro e/ou área de 

reciclagem de resíduos classe “A” da construção civil, e/ou áreas de triagem, transbordo e 

armazenamento transitório de resíduos da construção civil e volumosos. Capacidade de Recebimento: 

500m³/dia; e, Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (Grupo A - infectantes ou 

biológicos), exceto incineração. Quantidade operada: 5t/dia”, descritas na DN COPAM nº 74/04, 

respectivamente, sob os códigos E-03-07-7, E-03-09-3 e E-03-08-5, do empreendimento localizado na 

Rodovia BR 381, Km 235, bairro Águas Claras, Santana do Paraíso/MG, gerando o P.A. nº 

00172/2000/009/2017; 

 

CONSIDERANDO que no dia 12/11/2018 foi firmado entre o empreendedor e a SEMAD um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), com prazo inicial de validade de 12 (doze) meses, a contar da 

assinatura TERMO, ou, ainda, até a concessão da Licença de Operação Corretiva – LOC, objeto do 

PA nº 00172/2000/009/2017, observando-se o que ocorrer primeiro, consoante CLÁUSULA QUINTA – 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA consignada no instrumento devidamente registrado perante o Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Timóteo/MG em 09/11/2018 – 

Protocolado sob o nº 29429 e registrado sob o nº 12885, no Livro B – 85, p. 264/267, cujo instrumento 

encontra acondicionado em pasta própria da SUPRAM/LM; 

 

CONSIDERANDO que o objeto do referido TAC foi estabelecer condições e prazos de funcionamento 

da atividade exercida pela EMPRESA até a sua regularização ambiental, conforme determinação do 

Art. 16, § 9º, da Lei nº 7.772/1980, introduzida pela Lei nº 15.972, de 12 de janeiro de 2006, e Art. 14 

do revogado Decreto Estadual nº 44.844/2008, de acordo com o cronograma de execução constante 

da CLÁUSULA SEGUNDA; 

 

CONSIDERANDO que o prazo do instrumento firmado e vigente expira em 12/11/2019; 

 

CONSIDERANDO o caráter de utilidade pública dos serviços de destinação final de resíduos sólidos e 

a necessidade da EMPRESA em continuar exercendo suas atividades concomitantemente ao 

procedimento de licenciamento corretivo, postulado nos autos nº 00172/2000/009/2017, por 

atualmente ser destinadora dos resíduos sólidos gerados por inúmeros empreendimentos e 18 

(dezoito) municípios localizados na Região Leste de Minas Gerais; 
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CONSIDERANDO que, na data de 15/10/2019, o empreendedor solicitou, por meio de Requerimento 

READI Nº 010/2019, Protocolo SIAM nº R0158565/2019, a “(...) prorrogação do instrumento em 

vigência (...)” (sic), por tempo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na data de 

12/11/2018 “(...) e/ou a assinatura de novo Termo de Ajustamento de Conduta (...)” (sic); 

 

CONSIDERANDO que a equipe de fiscalização da Supram LM, conforme auto de Fiscalização 

n°146843/2019, verificou que o empreendimento cumpriu as condicionantes estabelecidas no termo 

de ajustamento de conduta anteriormente firmado, restando consignado que as condicionantes foram 

satisfatoriamente cumpridas; 

 

CONSIDERANDO as previsões contidas no artigo 16, § 9º, da Lei Estadual 7.772/1980, bem como no 

artigo 106, § 11, da Lei Estadual 20.922/2013, de acordo com o disposto nos artigos 32, § 1º; 37, § 1º; 

e 106, § 1º, todos do Decreto Estadual 47.383/2018; [...] 

 

O novo TAC firmado na data de 12/11/2019, cuja via física encontra-se acondicionado em pasta própria 

da SUPRAM/LM, a qual acompanha o presente Processo Administrativo, foi publicizado na Imprensa Oficial de 

Minas Gerais (IOF/MG) em 06/05/2020, caderno I, p. 7 (fl. 2188), nos termos do Art. 4º, inciso IV, da Lei 

Federal nº 10.650/2003. 

Nos idos de 2017 o Processo Administrativo foi encaminhado à análise pela “Força-Tarefa” criada pela 

Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.516/2017, cujo diploma legal instituiu a “Força-Tarefa” para 

o processamento dos passivos de licenciamento ambiental. 

Diante do advento da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, 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, nos termos do Art. 38, inciso III, da 

DN COPAM nº 217/2017, colimando a reorientação do Processo Administrativo para LAC 1, conforme previsão 

da Deliberação Normativa nº 217/2017 (Doc. SIAM nº 0448721/2018, datado de 22/06/2018 – fl. 622). 

O Processo Administrativo foi reorientado para a modalidade de licenciamento ambiental LAC 1, Fase 

LOC, Classe 4, para a execução das atividades descritas nos códigos E-03-07-7, F-05-13-7, F-05-13-5 e F-05-

18-0 da DN COPAM nº 217/2017, a partir do reenquadramento do empreendimento realizado pelo 

empreendedor (fls. 670/675), com a incidência dos critérios locacionais definidos pela DN COPAM nº 217/2017, 

por força da Papeleta de Despacho nº 024/2018, datada de 14/05/2018 (fl. 627). 

Em seguida, os autos do Processo Administrativo retornaram para a SUPRAM/LM no final de 2019, 

constando no bojo do caderno processual minuta de informações complementares elaboradas pelos Gestores 

Ambientais da respectiva “Força-Tarefa” perante a FEAM (fls. 1187 e 1557/1559), em Belo Horizonte, motivo 

por que a análise processual foi retomada perante a SUPRAM/LM. 

A equipe técnica da SUPRAM/LM realizou três vistorias técnicas no local do empreendimento, uma 

delas objetivando a análise do pedido de dispensa de apresentação de EIA/RIMA (Relatório de Vistoria nº S-

164/2016 – fl. 605) e duas delas referentes à análise do Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental 

(Auto de Fiscalização nº 65998/2018, em 09/05/2018, e Relatório de Vistoria nº S-052/2019, em 01/10/2019 – 

fl. 1560). 

Foram solicitadas informações complementares por meio do OF.SUPRAM-LM Nº 301/2019, em 

10/10/2019 (Protocolo SIAM nº 0652868/2019 – fls. 1568/1570). 

Houve reiteração da solicitação de informações complementares por força do OF.SUPRAM-LM Nº 

029/2020, em 11/02/2020 (Protocolo SIAM nº 0062656/2020 – fls. 2060/2061), tendo a documentação sido 

entregue dentro do prazo concedido. 

O empreendedor promoveu a retificação do FCEI, para o fim de incluir a atividade descrita no código E-

03-07-9 da DN COPAM nº 217/2017 (fls. 1583/1590), conforme solicitação realizada pelo Órgão Ambiental no 

item 1 do OF.SUPRAM-LM Nº 301/2019, em 10/10/2019, reiterada no item 1 do OF.SUPRAM-LM Nº 029/2020, 

em 11/02/2020, tendo realizado o requerimento de retificação à fl. 2066. 
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As condicionantes do TAC foram discutidas no item 6 deste Parecer Único. 

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

 

9.2. 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: documento inicialmente apresentado às fls. 09/10 

(FOBI nº 0921652/2015 G). Depois da solicitação de informações complementares, o empreendedor 

preencheu novos formulários de caracterização retificadores, que deram azo a novo enquadramento do 

empreendimento e retificações, desaguando no FOBI nº 0921652/2015 I (fls. 2081/2082). 

 

• FCEI – Formulário Integrado de Caracterização do Empreendimento: documento inicialmente 

apresentado às fls. 06/08, sob o nº R484856/2015, com reenquadramento às fls. 670/675 e retificações às fls. 

1585/1590 e 2067/2074. As informações prestadas no FCEI originário, datado de 22/12/2016, são de 

responsabilidade do procurador outorgado, Sr. Felipe Preste Barnabé; as informações prestadas no FCEI 

decorrente da reorientação processual, datado de 16/04/2018, são de responsabilidade do procurador 

outorgado, Sr. Sebastião da Costa Pereira Neto; as informações prestadas nos formulários retificadores, 

datados de 04/12/2019 e 07/04/2020, são de responsabilidade do procurador outorgado, Sr. Felipe Preste 

Barnabé, conforme se observa dos instrumentos particulares de mandato acostados aos autos (fls. 14, 681, 

1960 e 2075) e do Estatuto Social da Empresa (fls. 633/646, 682/693 e 1968/1981).  

 

• Procuração ou equivalente: documentos apresentados às fls. 14, 681, 1960 e 20756. Juntou- se, 

também, cópias dos atos constitutivos da empresa (682/693 e 1968/1981) e comprovante de inscrição e 

situação cadastral do CNPJ do empreendimento perante a Receita Federal (“Ativa”), fls. 648 e 1966. 

 

• Requerimento de licença: documento apresentado à fl. 15. 

 

• Coordenadas geográficas: apresentadas à fl. 16. 

 

• Declaração da municipalidade: o Município de Santana do Paraíso declarou7, na data de 

04/04/2020, por intermédio do Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Sr. Luis 

Roberto de Lima, que o tipo de atividades desenvolvidas e o local de instalação do empreendimento estão em 

conformidade com as leis e regulamentos administrativos do Município (cópia da Declaração nº 203/2020 - fl. 

2084), 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, 

cuja certidão/declaração tem caráter vinculante8 no processo de licenciamento ambiental. 

 

• Comprovante referente ao recibo de emolumentos: os emolumentos respectivos à emissão do 

FOBI foram integralmente quitados, conforme Documentos de Arrecadação Estadual (DAE) e comprovantes de 

pagamento acostados aos autos (fls. 22/25), nos termos da Portaria Conjunta IEF/FEAM/IGAM nº 02/2006. 

                                                 
6 O último instrumento de mandato acostado aos autos (fl. 2075), assinado eletronicamente e outorgado na data de 

03/02/2020, encontra-se vigente, visto que possui prazo de validade até 31/01/2021. 
7 A declaração/certidão de conformidade foi atualizada em consonância com o disposto no Art. 18, § 2º, do Decreto 

Estadual nº 47.383/2018, com redação determinada pelo Art. 6º do Decreto Estadual nº 47.837/2020.  
8 Nesse sentido: Parecer AGE/MG nº 15.915/2017. 
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• Recibo de pagamento dos custos de análise processual: conforme consta no campo 9.2 do FCEI 

primitivo (fl. 08), o empreendedor optou pelo pagamento de 30% do valor cobrado no ato da formalização do 

processo e o restante parcelado em até 5 parcelas mensais e consecutivas, não inferiores a R$ 1.000,00 cada, 

e, caso os custos apurados em planilha de custos sejam superiores, pagar a diferença antes do julgamento. 

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 comprovante de pagamento parcial em relação ao processo formalizado - LOC (fls. 20/21). 

Eventuais custos remanescentes de análise do Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental deverão 

ser apurados por meio de planilha de custos, visto que o julgamento e a eventual emissão da respectiva licença 

ambiental pelo Órgão Competente ficam condicionados à quitação integral das despesas pertinentes ao 

requerimento apresentado, nos termos do Art. 34 da DN COPAM 217/2017 e Arts. 20 e 21 do Decreto Estadual 

nº 47.383/2018. 

 

• Cópia digital, acompanhada de declaração atestando que confere com original (fl. 27). Os CDs 

com a cópia digital do processo encontram-se anexados às fls. 572, 628-A e 2057. 

 

• Publicação do requerimento de licença: o empreendedor promoveu a publicação do pedido de 

licença ambiental em periódico local/regional, a saber, Jornal “Diário do Aço”, de 10/08/2016, conforme 

exemplar de jornal acostado por cópia aos autos do Processo Administrativo (fl. 28). O Órgão Ambiental, por 

sua vez, promoveu a publicação do requerimento de licença ambiental (reorientação) na Imprensa Oficial de 

Minas Gerais (IOF/MG) em 1º/05/2020, caderno I, p. 15 (fl. 2187); 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: foram apresentadas Certidões de Registro Imobiliário, datadas de 

03/10/2019, respectivas aos imóveis rurais onde funciona o empreendimento, Matrículas nº 18.378 e 18.412, 

Livro nº 2, Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mesquita, com áreas totais de 

43,83,01 ha e 98,17,87 ha, cujas propriedades pertencem às empresas Construtora Queiroz Galvão e EBMA – 

Empresa Brasileira do Meio Ambienta S/A, respectivamente (fls. 1984/1990). Anexou-se, também, cópias de 

contratos particulares de comodato firmados entre a empresa requerente/comodatária e as empresas 

proprietárias das referidas áreas, comodantes, na data de 1º/12/2008, alusivos à utilização dos imóveis rurais 

onde funciona o empreendimento, por prazo indeterminado, para o exercício das atividades que se busca 

licenciar ambientalmente (fls. 743/748). 

 

• Declaração de informações relativas à identificação de áreas suspeitas de contaminação e 

contaminadas por substâncias químicas no Estado de Minas Gerais (Deliberação Normativa COPAM nº 

116/2008): documento apresentado à fls. 662/664. 

 

• Cadastro Ambiental Rural – CAR: o empreendedor apresentou o Recibo de Inscrição dos Imóveis 

Rurais no CAR, alusivo às Matrículas nº 18.378 e 18.412 (Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Mesquita), efetuado em 09/05/2015, figurando como proprietárias as empresas Construtora Queiroz Galvão e 

EBMA – Empresa Brasileira do Meio Ambienta S/A (fls. 30/32), comodantes. 

 

• Plano de Controle Ambiental – PCA: documento apresentado às fls. 34/100. 

 

• Relatório de Controle Ambiental – RCA: documento apresentado às fls. 101/129 e 707/730. 
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• Anotações de Responsabilidade Técnica – ART: foram apresentadas as Anotações de 

Responsabilidade Técnica do(a) responsável técnico(a) pelos estudos juntados aos autos do Processo 

Administrativo, conforme descrição contida no Quadro 4 do capítulo 2.1 deste Parecer Único. 

 

• Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): o empreendedor carreou aos autos deste 

Processo Administrativo cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nº 020702, com validade até 

28/04/2022 (fl. 2007). 

 

• Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal: 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 (fls. 26, 695 e 1993/1996). 

 

• Certidão Negativa de Débitos Ambientais – CNDA: por meio da Certidão nº 0033034/2020, 

expedida pela Superintendência Regional em 24/01/2020, não se constatou, até a referida data, a existência 

de débitos decorrentes da aplicação de eventuais multas por infringência à legislação ambiental pelo 

empreendimento VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. (CNPJ nº 02.536.066/0004-79) junto ao Sistema 

Integrado de Informação Ambiental (SIAM) – fl. 2058. Em consulta ao sistema CAP, realizada na data de 

24/01/2020, também não se constatou, até a referida data, a existência de débitos consolidados (transitados 

em julgado) decorrentes da aplicação de eventuais multas por inobservância da legislação ambiental, 

consoante Relatório de Autos de Infração (fl. 2059), visto que o AI nº 6677/2015 (agenda FEAM) apresenta  o 

status processual “vigente”, inexistindo outras informações disponíveis no momento da consulta, motivo por 

que não incide, na espécie, a redução do prazo de licença prevista no Art. 32, §§ 4º e 5º, do Decreto Estadual 

nº 47.383/2018 (com redação determinada pelo Decreto Estadual nº 47.837/2020), à míngua de constatação 

de infração administrativa de natureza grave ou gravíssima cometida pelo empreendimento ou atividade e que 

tenha se tornado definitiva nos cinco anos anteriores à data da eventual concessão da licença objeto deste 

Processo Administrativo. 

 

9.3. 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. 

As questões técnicas alusivas à não incidência de compensações ambientais e à inexistência de 

novas intervenções ambientais nesta fase do licenciamento ambiental foram objeto de análise no capítulo 5 

deste Parecer Único. 

 

9.4. 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. 
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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, destarte, pode ser caracterizada como limitação ao direito de propriedade, 

calcada na função socioambiental prevista constitucionalmente. Toda propriedade rural deverá, portanto, 

preservar um determinado percentual de vegetação, necessário à conservação da biodiversidade e à proteção 

de fauna e flora nativas. 

No caso, os imóveis rurais nos quais o empreendimento executa as suas atividades, Matrículas nº 

18.412 e 18.378, Livro nº 2, Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mesquita, 

possuem áreas totais respectivas de 43,83,01 ha e 98,17,87 ha (fls. 1984/1990). 

O empreendedor apresentou o Recibo de Inscrição dos Imóveis Rurais no CAR, alusivo às Matrículas 

nº 18.378 e 18.412, nos termos do Arts. 30 e 31, ambos da Lei Estadual nº 20.922/2013, donde se extrai uma 

área de reserva legal de 30,54,05 ha (fls. 30/32), não inferior a 20% das propriedades exigidos pelo Art. 25 da 

Lei Estadual nº 20.922/2013. 

As questões de cunho técnico acerca da área de Reserva Legal foram objeto de análise no capítulo 4 

deste Parecer Único. 

Consigna-se, por oportuno, que a responsabilidade pelas informações de propriedade sobre os imóveis 

onde funciona o empreendimento e aquelas lançadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é exclusiva do 

empreendedor/consultor que carreou os documentos cartorários, particulares e autodeclaratórios aos autos do 

presente Processo Administrativo. 

 

9.5. Das Unidades de Conservação 

 

Segundo informado no FCEI, a área do empreendimento não abrange outros Municípios/Estados e o 

empreendimento não se localiza no interior de Unidade de Conservação (UC). 

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 (item 3 deste PU – 

Diagnostico Ambiental). 

 

9.6. Dos Recursos Hídricos 

 

É cediço que o Licenciamento Ambiental, a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e a 

Autorização para Intervenção Ambiental serão integrados em processo único de regularização ambiental, nos 

termos do Art. 1º da Resolução SEMAD nº 390, de 11 de agosto de 2005. 

O empreendedor informou no FCEI que, para o exercício das atividades pretendidas, fará 

uso/intervenção em recurso hídrico outorgável. Para tanto, foi formalizado o Processo Administrativo de 

Outorga nº 10261/2017, vinculado, cuja pretensão possui Parecer Técnico favorável ao deferimento da 

pretensão (Documento SIAM nº 0721184/2018) e Controle Processual de conformidade documental 

condicionada à conclusão da autoridade decisória competente neste P.A. nº 00172/2000/009/2017 (fls. 30 e 

82/v do P.A. de Outorga), cujos documentos foram elaborados pela equipe de análise da FEAM instituída pela 

“Força-Tarefa” criada pela Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.516/2017, em Belo Horizonte. 

Registra-se, por oportuno, que a publicação dos atos de outorga, 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. 

 

9.7. Da manifestação dos órgãos intervenientes  
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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 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. 

 

A partir da verificação do IDE-SISEMA, a equipe técnica da SUPRAM/LM constatou que o 

empreendimento está inserido em Área de Segurança Aeroportuária – fator de restrição (item 3 deste Parecer 

Único – Diagnostico Ambiental). 

O empreendedor apresentou cópia do Parecer Aeronáutico nº 01/SP, de 29 de janeiro de 2014, donde 

se extrai que o Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos não se opõe 

ao licenciamento ambiental do aterro sanitário denominado “Central de Resíduos Vale do Aço” (CNPJ nº 

02.536.066/0004-79), localizado no Município de Santana do Paraíso, desde que sejam mantidas as condições 

de não atratividade de aves do local (fls. 698/703), sendo certo que o referido Parecer Aeronáutico foi emitido 

quando o empreendedor pleiteava renovação da Licença de Operação, e, agora, trata-se de processo de 

Licença de Operação Corretiva (LOC), uma vez que o processo de RENLO (P.A. nº 00172/2000/007/2013) e o 

processo de LO (P.A. nº 00172/2000/008/2013) foram arquivados, se encontrando o empreendimento 

operando precariamente mediante TAC (Protocolo SIAM nº 0716187/2019, de 12/11/2019). 

Salienta-se que, 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 (fls. 1574/1577). 

Assim, o empreendedor firmou Termo de Compromisso perante o Órgão Ambiental, na data de 

22/11/2019, para análise e emissão da licença ambiental que se busca neste Processo Administrativo nos 

termos dos procedimentos transitórios fixados pelo COMAER (fl. 1598), acompanhado de ART (fl. 1599), tendo 

a equipe técnica de análise do Processo Administrativo externado manifestação favorável ao atendimento do 

disposto no referido expediente oriundo do Comando da Aeronáutica (subitem 3.1 deste Parecer Único - Área 

de Segurança Aeroportuária). 

 

9.8. Da competência para julgamento da pretensão de licenciamento ambiental 

  

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, da Lei nº 21.972/2016, competindo à Câmara de Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte, 

Saneamento e Urbanização – CIF – deliberar sobre processo de licenciamento ambiental, considerando a 

natureza da atividade ou empreendimento de sua área de competência (atividades de infraestrutura de energia, 

transporte, infraestrutura de saneamento e similares, de parcelamento do solo urbano, distritos industriais, 

serviços de segurança, comunitários e sociais e demais atividades correlatas), nos moldes estabelecidos pelo 

Art. 14, inciso IV e § 1º, inciso IV, Decreto Estadual nº 46.953/2016. 
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Lado outro, infere-se da orientação contida no subitem 2.15 da Instrução de Serviço SISEMA nº 

01/2018: 

 

2.15. Da competência para decisão de empreendimentos classe 4 

 

Deverá ser observado que, após a alteração da matriz apresentada na Tabela 2 do Anexo Único da 

DN Copam nº 217 de 2017, as Câmaras Técnicas passaram a ter competência de deliberar, além de 

empreendimentos classe 5 e 6, também os de classe 4 quando de porte G, nos termos do inciso III, 

art. 14 da Lei nº 21.972 de 2016. 

 

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

ambiental materializada no caso em tela. 

 

9.9. Considerações finais 

 

O processo encontra-se formalizado e instruído com a documentação exigível no FOBI nº 

0921652/2015 I e procedimentos internos, consoante previsto no Art. 17, § 1º, do Decreto Estadual nº 

47.383/2018, conforme enquadramento previsto na Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017. 

Cuida-se de empreendimento de enquadramento Classe 4 (quatro) e a análise técnica concluiu pela 

concessão da Licença de Operação Corretiva (LAC 1), com validade de 10 (dez) anos, nos termos do Art. 15, 

inciso IV, 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. 

 

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 (CIF) para aquilatar e julgar a 

pretensão de licenciamento ambiental materializada no caso em tela. 

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. 

 
10. Conclusão 

 

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

fase de Licença de Operação Corretiva, para o empreendimento VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. pelo 

prazo de 10 (dez) anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

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

através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Câmara de Atividades de 

Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização – CIF. 
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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 Leste Mineiro, tornam o empreendimento em questão passível de autuação. 

Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Meio Ambiente 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 a eficiência destes de inteira 

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

Registra-se, por fim, que a manifestação aqui contida visa nortear na escolha da melhor conduta, tendo 

natureza opinativa, de caráter obrigatório, porém, não vinculante e decisório, podendo a autoridade competente 

agir de forma contrária à sugerida pela equipe interdisciplinar9. 

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

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

licenciamento a ser emitido. 

 

 

11. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação Corretiva da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 

                                                 
9 Neste sentido o Parecer da AGE/MG n. 16.056 de 21/11/2018. 
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ANEXO I  

Condicionantes para Licença de Operação Corretiva da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 

 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 Realizar o automonitoramento conforme anexo II deste Parecer Único.  
Durante a 

vigência da 
LOC 

02 

Apresentar anualmente a SUPRAM-LM, todo mês de maio do ano subsequente à concessão da 
licença, relatórios técnico-fotográficos de comprovação de execução dos seguintes programas: 
Programa de monitoramento Geotécnico, Programa de recuperação de áreas degradadas, 
Programa de melhoria de travessias, Programa de Contratação e treinamento de mão de obra e 
Programa de Comunicação Social. 

Durante a 
vigência da 

LOC 

03 

Apresentar, anualmente todo mês de maio, relatório descritivo e fotográfico das ações de 
manutenção do sistema de drenagem pluvial do empreendimento, a fim de preservar suas 
respectivas finalidades. 

Durante a 
vigência da 

LOC 

04 

Executar o Programa de Educação Ambiental conforme DN COPAM n°214/2017. O 

empreendedor deverá apresentar a SUPRAM LM os seguintes documentos: 

I - Formulário de Acompanhamento Semestral, apresentando as ações previstas e realizadas; 

II - Relatório de Acompanhamento Anual, detalhando e comprovando a execução das ações 
realizadas. 

Durante a 
vigência da 

LOC 

05 

Executar o Programa de Monitoramento da Avifauna, e apresentar relatório técnico/fotográfico 

anualmente, todo mês de maio do ano subsequente à concessão da licença, para a SUPRAM-

LM, contendo análise/tratamento dos dados e informações relativas as ações de monitoramento 

da fauna, quais sejam: composição/lista de espécies, riqueza, diversidade, equitabilidade, 

abundância, status e sucessões de espécies. Analisar a similaridade e estrutura das 

comunidades entre as Área de Influência Direta, Área de Influência Indireta e Área Controle do 

empreendimento, apresentando análise crítica e comparativa dos resultados obtidos entre as 

áreas. Observar o definido pela Instrução Normativa IBAMA nº. 146/2007 e termos de referência 

disponíveis em http://www.ief.mg.gov.br/fauna/autorizacao-de-manejo-de-fauna-no-ambito-de-

licenciamento e http://www.ief.mg.gov.br/pesca/pesca-cientifica. 

Durante a 
vigência da 

LOC 

06 
Apresentar termo aditivo do convênio de cooperação técnica com a COPASA ou novo convênio 
firmado ou nova forma de destinação adequada dos efluentes líquidos do empreendimento para 
tratamento. 

31/03/2022 
(anterior ao 

vencimento do 
convênio atual) 

07 

Apresentar relatório técnico fotográfico anualmente no mês de maio comprovando a execução do 
PTRF apresentado para enriquecimento da reserva legal, bem como comprovar a execução das 
ações de anelamento dos indivíduos de eucalipto nas áreas de reserva legal. Mostrar evolução 
da mortalidade dos mesmos. 

Durante a 
vigência da 

LOC. 

08 
Comprovar execução do projeto de cobertura da bacia de contenção do tanque de 
armazenamento de combustível. 

180 (cento e 
oitenta) dias. 

*A contagem do prazo para cumprimento das condicionantes se iniciará a partir da data de publicação da licença ambiental. 
**Os Relatórios de Cumprimento das Condicionantes deverão ser entregues via Ofício, mencionando o número do processo 
administrativo com respectiva cópia digital. 
 
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.  
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 do Decreto Estadual nº. 47.383/2018. 
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ANEXO II 

Programa de Automonitoramento para a Licença de Operação Corretiva da VITAL ENGENHARIA 

AMBIENTAL S.A. 

 

1. Qualidade das águas superficiais 

 

Local de amostragem Parâmetro 
Frequência 
de análise 

P01 – Montante Córrego Águas Claras 
LAT: 19°26’14’’ LONG: 42°30’35’’ 

 
P02 – Jusante Córrego Águas Claras 
LAT: 19°26’09’’ LONG: 42°30’11’’ 

Condutividade elétrica, DBO, DQO, E. coli, Oxigênio 

dissolvido, pH. 
Bimestral 

Clorofila a e Densidade de cianobactérias. Trimestral 

Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, Cromo total, 

Fósforo total, Níquel total, Nitratos, Nitrogênio amoniacal total, 

Óleos e graxas, Substâncias tensoativas, Zinco total. 

Semestral 

 
Relatórios: Enviar anualmente em maio a Supram-LM os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá ser 

elaborado por laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados 

nas análises realizadas durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. Método de análise: Normas 

aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-

AWWA, última edição. 

 

2. Monitoramento Água Subterrânea 

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

PM-01 (Montante) 

LAT: 19°26’39,48’’ LONG: 42°30’37,98’’ 

Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, 

Condutividade elétrica, Cloretos, Cromo total, E. 

coli, Nitratos, Nitrogênio amoniacal, Nível de 

água, pH e Zinco total. 

Semestral 

PJ-01 (Jusante) 

LAT: 19°26’23’’ LONG: 42°30’17’’ 

PJ-02 (Jusante) 

LAT: 19°26’25’’ LONG: 42°30’15’’ 

PJ-03 (Jusante) 

LAT: 19°26’20’ LONG: 42°30’31’’ 

 

Relatórios: Enviar anualmente em maio a Supram-LM os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá ser 

elaborado por laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados 

nas análises realizadas durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. Método de análise: Normas 

aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-

AWWA, última edição. 

 

3. Percolado 

 

Local de amostragem Parâmetros Frequência 

Líquido percolado do aterro 

Cádmio total, Chumbo total, Cobre dissolvido, 
Cromo total, Fósforo total, Níquel total, Nitrogênio 
amoniacal total, Nitratos, Substâncias tensoativas, 

Cloretos, Zinco total. 

Trimestral 

Condutividade elétrica, DBO, DQO, E. coli, pH, 
Sólidos sedimentáveis. 

Bimestral 

Teste de toxicidade aguda Anual 

 

Relatórios: Enviar anualmente em maio a Supram-LM os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá ser 

elaborado por laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a identificação, registro 
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profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados 

nas análises realizadas durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. Método de análise: Normas 

aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-

AWWA, última edição. 

 

 

4. Composto orgânico/resíduo autoclave 

 

Local de amostragem Parâmetros Frequência 

Composto Orgânico 

Densidade, pH, Sólidos Voláteis, Nitrogênio, 
Fósforo, Potássio, Carbono Total, Coliformes 

termotolerantes, Mercúrio, Cobre, Zinco, cromo, 
chumbo, níquel e cádmio. 

Semestral 

Resíduo Autoclave Contagem Total de Bactérias Trimestral 

 

Relatórios: Enviar anualmente no mês de maio a Supram-LM os resultados das análises efetuadas com discussão dos 

resultados. O relatório deverá ser elaborado por laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve 

conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. Método de análise: 

Normas aprovadas pelo INMETRO. 

 

5. Qualidade do Ar 

 

O monitoramento da qualidade do ar deverá ser realizado com os parâmetros propostos no PCA do 

empreendimento, com a frequência descrita a seguir: 

 

Parâmetro Pontos Frequência 

Particulas em Suspensão  Ponto 01: LAT: 19°26’29’’ LONG: 42°30’36’’ 

Ponto 02: LAT: 19°26’28’’ LONG: 42°30’17’’ 

Semestral 

Partículas Sedimentáveis  Ponto 01: LAT: 19°26’29’’ LONG: 42°30’36’’ 

Ponto 02: LAT: 19°26’28’’ LONG: 42°30’17’’ 

Semestral 

Índice de Explosividade (Limite Inferior de 

Explosividade) 

Pelo menos 05 pontos variáveis. Bimestral 

 

Relatórios: Enviar anualmente no mês de maio a Supram-LM os resultados das medições efetuadas. O relatório deverá 

ser elaborado por laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises.  

 

6. Ruídos 

 

O monitoramento dos ruídos deverá ser realizado conforme descrito a seguir: 

 

Parâmetro Pontos Frequência 

Ruído Ponto 01: LAT: 19°26’29’’ LONG: 42°30’36’’ 

Ponto 02: LAT: 19°26’28’’ LONG: 42°30’17’’ 

Semestral 

 

Relatórios: Enviar anualmente no mês de maio a Supram-LM os resultados das medições efetuadas. O relatório deverá 

ser elaborado por laboratórios em conformidade com a DN COPAM n.º 216/2017 e deve conter a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises.  
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7. Resíduos sólidos e rejeitos 

 

a. 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.  

 

 

b. Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

 

Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados conforme quadro a seguir ou, 

alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG. 

 

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

 
 

RESÍDUO 
TRANSPORTADOR DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO TOTAL DO SEMESTRE 
(tonelada/semestre) 

OBS. Denominação 
e código da 

lista IN IBAMA 
13/2012 

Origem Classe 

Taxa de 
geração 
(kg/mês) Razão 

social 
Endereço 
completo 

Tecnolog
ia (*) 

Destinador / Empresa 
responsável 

Quantidade 
Destinada 

Quantidad
e Gerada 

Quantidade 
Armazenada 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

   

             

(*)1- Reutilização   6 - Co-processamento 
2 – Reciclagem   7 -  Aplicação no solo 
3 - Aterro sanitário   8 - Armazenamento temporário (informar quantidade armazenada) 
4 - Aterro industrial   9 - Outras (especificar) 
5 - Incineração  
  

Observações 

 

• O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG, que são 

aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser apresentado, semestralmente, em apenas uma das formas 

supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de documentos.  

• 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-LM, 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); 

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

instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental. 
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