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PARECER ÚNICO Nº 0191777/2020 (SIAM)
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Licenciamento Ambiental 05743/2006/004/2019 Sugestão pelo Deferimento
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Outorga 13.913/2020 Sugestão pelo deferimento

EMPREENDEDOR: Hipolabor Farmacêutica Ltda. CNPJ: 19.570.720/0003-82

EMPREENDIMENTO: Hipolabor Farmacêutica Ltda. CNPJ: 19.570.720/0007-06

MUNICÍPIO: Montes Claros ZONA: Urbana

COORDENADAS GEOGRÁFICA (DATUM): LAT/Y 16º 41’ 9” S LONG/X 43º 52’ 15” O

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

INTEGRAL ZONA DE AMORTECIMENTO USO SUSTENTÁVEL X NÃO

NOME:

BACIA FEDERAL: Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Vieira

UPGRH: SF10 – São Francisco/Verde Grande SUB-BACIA: Barroca da Malhada

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

C-05-02-9
Fabricação de medicamentos, exceto aqueles previstos no item C-05-01-0,
medicamentos fitoterápicos e farmácias de manipulação.

4

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO:

Branca Horta de Almeida Abrantes CREA/MG: 95295

Auto de Fiscalização: 58.303/2020 DATA: 20/02/2020
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Warlei Souza Campos – Gestor Ambiental 1.401.724-8

Gilmar Figueiredo Guedes Júnior – Gestor Ambiental 1.366.234-1

Rafaela Câmara Cordeiro – Gestora Ambiental - Jurídica 1.364.307-7

De acordo: Sarita Pimenta de Oliveira – Diretora Regional de
Regularização Ambiental

1.475.756-1

De acordo: Yuri Rafael de Oliveira Trovão – Diretor de Controle
Processual
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1. Resumo.

O empreendimento Hipolabor Farmacêutica Ltda. atua no setor de fabricação de produtos
farmacêuticos, exercendo suas atividades na zona urbana do município Montes Claros - MG.

O empreendedor obteve a Licença de Instalação em caráter Corretivo (LIC no 003/2016), PA
no 05743/2006/003/2015 em 18/05/2016, com validade de 4 anos.

Em 01/11/2019 foi formalizado na SUPRAM-NM o processo administrativo de licenciamento
ambiental sob PA nº 05743/2006/004/2019, na modalidade de Licenciamento Ambiental
Concomitante – LAC (2) na fase de Licença de Operação – LO, nos termos e critérios da
Deliberação Normativa do Conselho de Política Ambiental – DN COPAM nº 217/2017.

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendimento tem capacidade nominal
instalada de 216.000.000 ampolas/ano, 684.288.000 cápsulas/ano e 2.591.424.000
comprimidos/ano.

Com relação à infraestrutura do empreendimento, a área total do terreno corresponde a
11,96 ha (119.660,59 m2), com área útil atual de 4,33 ha (43.342,5 m2) e área construída de
1,78 ha (17.830,3 m2).

Em 20/02/2020 houve vistoria técnica ao empreendimento (Auto de Fiscalização no

58.303/2020) a fim de subsidiar a análise da solicitação da concessão do licenciamento
ambiental, na qual foi constatada a sua conformidade ambiental com as medidas de controle
instaladas e equipamentos em estado adequado de conservação.

A água utilizada pelo empreendimento destina-se ao atendimento do processo industrial, ao
consumo humano e a irrigação de jardins, a qual provém de um poço tubular em processo
de renovação de outorga (PA no 13.913/2020), correspondendo a um consumo máximo de
340,00 m³/dia, entretanto devido ao novo teste de bombeamento apresentado verificou-se
que a explotação máxima permitida para o poço é de 260 m3/dia. Salienta-se que o
empreendimento ainda possui ligação com a rede pública de abastecimento COPASA -
Companhia de Saneamento de Minas Gerais, caso haja a necessidade de suprir a demanda
máxima da indústria.

Os efluentes líquidos sanitários e industriais gerados pelo empreendimento serão
direcionados para a ETE - Estação de Tratamento de Efluentes da COPASA (ETE Vieira),
conforme Programa de Recebimento e Controle de Efluentes para Usuários Não
Domésticos – PRECEND, o que deverá ser objeto de adequado tratamento.

O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos apresentam-se
ajustados às exigências normativas.

Cabe ressaltar que as condicionantes impostas na licença anterior foram cumpridas de
forma satisfatória, porém algumas de forma intempestiva, conforme será demonstrado ao
longo do presente parecer.

Desta forma, a SUPRAM Norte de Minas sugere o deferimento do pedido de Licença de
Operação (LO), bem como do pedido de renovação de outorga do empreendimento
Hipolabor Farmacêutica Ltda..
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2. Introdução.

O empreendimento Hipolabor Farmacêutica Ltda. apresenta como atividade principal, nos
termos da DN COPAM no 217/2017, “Fabricação de medicamentos, exceto aqueles
previstos no item C-05-01-0, medicamentos fitoterápicos e farmácias de manipulação”, sob
o código C-05-02-9, classificada como de Potencial Poluidor/Degradador Médio e Porte
Grande, o que o enquadra na Classe 4.

2.1. Contexto histórico.

O processo em questão trata-se do requerimento de Licença de Operação do
empreendimento, cuja Licença de Instalação Corretiva – LIC (LIC no 003/2016 - PA no

05743/2006/003/2015) teve a validade de 4 (quatro) anos.

O processo foi instruído com a documentação exigida, sendo formalizado em 01/11/2019,
sob a responsabilidade técnica de elaboração dos estudos ambientais da consultoria YKS
Serviços Ltda. / Branca Horta de Almeida Abrantes, CREA/MG: 95295/D.

Foi realizada fiscalização técnica na data de 20/02/2020, Auto de Fiscalização - AF nº
58.303/2020, como forma de subsidiar a continuidade da análise do processo e avaliar suas
estruturas e sistemas de controle, não sendo verificadas irregularidades.

O empreendimento possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB no 20200041871,
válido até 10/02/2025, relativo ao funcionamento industrial.

Foi apresentado o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
empreendimento, sendo constatado, via consulta no site do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que o mesmo possui Certificado de
Regularidade – CR válido até 17/08/2020.

2.2. Caracterização do empreendimento.

O empreendimento localiza-se em zona urbana, situado à Avenida das Indústrias no 263, no
Distrito Industrial do município de Montes Claros, cujas coordenadas geográficas de ponto
central correspondem a 16° 41' 9,0" S e 43° 52' 15,0" O (SIRGAS 2000).

O empreendimento desenvolverá a atividade de fabricação de produtos farmacêuticos em
uma área total correspondente a 11,96 ha (119.660,59 m2), com área útil de 4,33 ha
(43.342,5 m2) e área construída de 1,78 ha (17.830,3 m2).

Os produtos a serem fabricados pelo empreendimento correspondem aos sólidos comuns
encapsulados (Omeprazol, Cloridrato de Fluoxetina, Cloridrato de Nortripitilina, e Cloridrato
de Tremadol), aos sólidos comuns comprimidos (Aminofilina, Paracetamol, Carbonato de
Litio, Folinac, Hipofol, Maleato de Enalapril) e aos líquidos injetáveis (Adenosina, Epinefrina,
Bromoprida, Butilprometo de escopolamina, Cetoprofeno, Citrato de fentanila,
metoclopramida, nalbufina, naloxona, ranititina, tramadol, diazepam, dipirona sódica,
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Vitamina K, Dexametasona, Furosemida, Amicacina, Efedrina, Gentamicina, Morfina,
Salbutamol, Terbutalina e Trometamol Cetorolaco).

Para o desenvolvimento de suas atividades a Hipolabor Farmacêutica contará com um
quadro funcional de 720 colaboradores.

O regime de operação corresponde a três turnos de 8 horas/dia, 6 dias na semana ao longo
dos 12 meses/ano. O primeiro turno contará com 372 funcionários diretos e 45 indiretos,
enquanto o 2o e o 3o turnos terão 174 funcionários por turno.

O empreendimento possui capacidade nominal instalada de 216.000.000 ampolas/ano,
684.288.000 cápsulas/ano e 2.591.424.000 comprimidos/ano.

A água utilizada pelo empreendimento destina-se ao atendimento do processo industrial, ao
consumo humano e a jardinagem, a qual provém de um poço tubular em processo de
renovação (PA no 13.913/2020), cuja explotação máxima permitida atual para o poço
corresponde a 260,00 m3/dia, conforme teste de bombeamento apresentado.

O fornecimento de energia elétrica provém de concessionária local (Companhia Energética
de Minas Gerais S.A - CEMIG), cujo consumo médio esperado é de 792.000 kWh/mês.

A geração de energia térmica será realizada por uma caldeira a Gás Liquefeito de Petróleo -
GLP (6.500 kg/h de vapor) já instalada.

Para o fornecimento emergencial de energia elétrica para a indústria há três geradores a
óleo diesel, com potências de 75 kVA, 125 kVA e 180 kVA.

3. Diagnóstico Ambiental.

A área ocupada pelo empreendimento encontra-se totalmente urbanizada, localizada no
Distrito Industrial do município de Montes Claros.

Os impactos ambientais relativos ao empreendimento correspondem àqueles relacionados à
operação industrial, como a geração de efluentes líquidos domésticos e industriais, a
geração de resíduos sólidos, ruídos e emissões atmosféricas.
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Figura 01 – Localização do empreendimento Hipolabor Farmacêutica Ltda.. - Fonte: Google Earth.

3.1. Unidades de conservação.

O empreendimento encontra-se a cerca de 5 km da Unidade de Conservação denominada
Parque Estadual da Lapa Grande, sendo que não se verificou riscos de
interferência/impactos diretos na mesma, por parte do empreendimento.

Figura 02 – Localização do empreendimento em relação a Unidade de Conservação. - Fonte:
Google Earth.

Hipolabor

Hipolabor
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3.2. Recursos hídricos.

A água a ser utilizada no empreendimento será destinada ao consumo humano, industrial e
uso geral (jardinagem, limpeza da fábrica e limpeza das máquinas e equipamentos). Essa
água será proveniente de poço tubular já perfurado, em processo de renovação, sendo a
vazão requerida para outorga de 17,0 m3/h (340 m3/dia) com tempo de explotação de 20
horas/dia. Entretanto, devido ao teste de bombeamento identificar que o poço permite
apenas 13 m3/h (260 m3/dia), caso o empreendimento necessite de operar na sua
capacidade total de produção, a demanda deverá ser complementada com água
proveniente de outra fonte.

Devido a verificação de interferência entre os poços (distância inferior a 200 m), o
empreendedor deverá realizar a explotação em horário específico, conforme condicionante
da portaria de outorga, ou seja, a explotação ocorrerá das 5 h e 00 min de um dia até a 1 h e
00 min do próximo dia, perfazendo 20 horas de captação, e assim ao longo dos demais dias
da vigência da portaria de outorga.

A vazão máxima demandada do empreendimento será aproximadamente de 25 m3/h, sendo
13 m³/h proveniente diretamente do poço tubular e 8 m³/h oriundo do sistema reuso de água
do empreendimento. Como explicitado, caso o empreendimento necessite de uma demanda
máxima de água (340 m3/dia), a complementação deverá ocorrer pelo fornecimento da
concessionária local ou outra forma a ser regularizada pelo empreendedor junto a SUPRAM-
NM.

A seguir é exposto o balanço hídrico referente à utilização de água no empreendimento.

Sanitários: 3,0 m3/h;

Resfriamento telhado: 6,0 m3/h;

Limpeza externa: 0,5 m3/h;

Limpeza pátio: 0,5 m3/h;

Irrigação jardins (30.000 m2): 3,0 m3/h;

Consumo humano: 1,5 m3/h;

Geração de vapor saturado: 1,0 m3/h;

Geração de água osmotizada: 9,5 m3/h.

A água de reuso terá origem da água do processo de lavagem de ampolas do setor de
líquidos injetáveis e da água farmacêutica, sendo a mesma destinada a irrigação, descarga
dos sanitários e limpeza de piso.

Devido ao sistema de captação e armazenamento das águas pluviais incidentes nos
telhados, o empreendimento ainda contará com esta água para atender a demanda de
irrigação de jardins.

Cabe ressaltar ainda que o empreendimento possui uma rede de fornecimento de água por
parte da concessionária local COPASA.
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3.3. Cavidades naturais.

O empreendimento localiza-se em área urbana, cujo entorno com raio de 250 m está
inserido em área urbanizada, assim, está dispensado de apresentação de prospecção
espeleológica, segundo a Instrução de Serviço do Sistema Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – IS SISEMA no 08/2017 - Revisão 01.

3.4. Reserva Legal e Área de Preservação Permanente

O empreendimento em pauta se localiza em zona urbana, onde, nos termos do Código
Florestal vigente, não é prevista constituição de Reserva Legal.

4. Compensações.

4.1. Compensação por intervenção em áreas de preservação permanentes –
Resolução Conama nº 369/2006;

Não se aplica.

4.2. Compensação por supressão de indivíduos arbóreos isolados – Resolução
Conama nº 114/2008 e legislações específicas.

Não se aplica.
4.3. Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC – Lei Federal

nº 9.985/2000;
Não se aplica.
4.4. Compensação por supressão de vegetação no bioma da Mata Atlântica –

Lei Federal 11.428/2006;
Não se aplica.

4.5. Compensação por supressão de vegetação nativa em empreendimento
minerário – Lei Estadual nº 20.922/2013.

Não se aplica.

4.6. Compensação Espeleológica – Decreto Federal nº 6.640/2008;

Não se aplica.

4.7. Compensação de espécies protegidas por lei e ameaçadas de extinção –
Portaria MMA nº 443/2014 e leis específicas;

Não se aplica.

5. Aspectos/Impactos ambientais e medidas mitigadoras.

5.1. Efluentes líquidos

As atividades que contemplam a operação do empreendimento serão responsáveis pela
geração de efluentes líquidos sanitários, industriais e as contribuições originárias do
refeitório.
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Estão previstos a geração de efluentes líquidos industriais nos setores de Produção de
Sólidos Comuns, Produção de Líquidos Injetáveis, Laboratório Microbiológico, Laboratório
Físico-Químico e Garantia da Qualidade, Depósito Central e nos setores de
Utilidades/Energia/Oficinas.

Poderá ainda ocorrer, de forma acidental, o vazamentos de diesel nos geradores de energia
instalados no empreendimento, bem como vazamento de insumos, gerando assim efluentes
a serem tratados.

Os efluentes líquidos sanitários serão gerados nos setores da Administração, Laboratório
Físico-Químico e Garantia da Qualidade, Refeitório, Produção de Sólidos Comuns,
Produção de Líquidos Injetáveis, Depósito Central e de Utilidades/Energia/Oficinas.

Medida(s) mitigadora(s):

Na fase da LIC do empreendimento estava prevista a implantação de uma Estação de
Tratamento de Efluentes Industriais e Sanitários para o tratamento dos efluentes industriais
a serem gerados nos processos de lavagem dos equipamentos, das instalações de
produção, dos pisos das áreas de produção farmacêutica, bem como dos efluentes líquidos
provenientes dos sanitários e refeitório. Entretanto o empreendedor optou, para a fase de
operação do empreendimento, por encaminhar os efluentes líquidos gerados à Estação de
Tratamento de Esgoto - ETE da COPASA (ETE Vieira) em Montes Claros para tratamento,
de acordo com o contrato a ser firmado entre o empreendedor e a COPASA por meio do
PRECEND.

Verificou-se que dois dos três geradores possuem tanques de armazenamento de
combustíveis internos aos mesmos, sendo que, caso haja derramamentos, os mesmos
deverão ser recolhidos e direcionados a disposição ambiental correta, bem como os
efluentes líquidos que porventura sejam formados na área dos geradores. O terceiro gerador
possui tanque de armazenamento de combustível externo, porém o mesmo possui bacia de
contenção de vazamentos e piso concretado.

O depósito de líquidos inflamáveis da Hipolabor possui tanque de coleta de efluentes para
conter possíveis acidentes por derramamento das substâncias ali acondicionadas. Além dos
líquidos inflamáveis, serão acondicionados neste local insumos e matérias primas líquidas.
O piso é concretado e ligeiramente inclinado em direção a um ponto de sangria (descarga)
instalado no centro do depósito, possibilitando o recolhimento imediato do fluido dispersado,
direcionando o mesmo para um tanque de coleta de efluentes líquidos. Além disso o
depósito possui cobertura, ambiente ventilado e acesso restrito.

Também no depósito de líquidos inflamáveis ocorrerá o fracionamento de matérias primas
líquidas e líquidos inflamáveis para o setor produtivo.

O depósito temporário de resíduos perigosos possui piso concretado, cobertura e acesso
restrito, onde os resíduos deverão ser segregados por compatibilidade e possuir sistema de
recolhimento de efluentes líquidos que possam ser gerados com o derramamento acidental
no interior do depósito.
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5.2. Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos a serem gerados no empreendimento correspondem àqueles de origem
industrial e doméstico, tais como: papel, papelão, madeira, bombonas de plástico, lâmpadas
fluorescentes, filtros de ar e água usados, blisters (embalagem), embalagens metálicas,
restos de reagentes, medicamentos reprovados, resíduos de restaurante, resíduos
domésticos em geral, etc.

Os resíduos oleosos a serem gerados, provenientes do setor de manutenção, correspondem
a atividade de lubrificação de equipamentos, que ocorre de forma minuciosa, com a geração
do mínimo de resíduos oleosos.

Medida(s) mitigadora(s):

O depósito temporário de resíduos denominado “Tratamento de Resíduos” - TR receberá
todos os tipos de resíduos (classe I e classe II), os quais serão segregados de acordo com
suas respectivas classificações e direcionados para possível realização de atividades de
trituração e prensa de resíduos. O local é equipado com baias de resíduos recicláveis e
resíduos comuns, sobre piso concretado e cobertura.

Os resíduos serão dispostos em coletores distintos para cada classe de resíduo,
identificados pelas cores estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 275/2001, de maneira a
permitir a coleta seletiva e assim a destinação adequada dos mesmos. A coleta seletiva de
materiais recicláveis, tais como plásticos, metais, papéis e vidros será implementada com o
objetivo de segregar previamente aqueles resíduos sólidos passíveis de reciclagem e
reaproveitamento.

Há ainda um galpão com acesso restrito, piso concretado, cobertura e ventilação para o
armazenamento temporário de resíduos perigosos, na mesma área da TR.

Os resíduos classe I serão acondicionados em bombonas para destinação final, sendo os
resíduos classe II encaminhados para o Pátio de Caçambas, também para as providências
de destinação final.

O processo de lubrificação requer procedimentos cuidadosos para que não ocorra derrame
ou respingos em outras partes e a quantidade utilizada é mínima. Devido a atividade
principal do empreendimento ser a produção farmacêutica, todos os equipamentos da
fábrica, por norma, possuem a necessidade de serem blindados, pois desta forma não
existe a possibilidade de contato de partes úmidas com os medicamentos, evitando desta
forma a contaminação dos mesmos. Por estes motivos não será necessário a
instalação(ões) de caixa(s) separadora(s) de água e óleo, sendo que a medida a ser
adotada deverá ser a destinação adequada dos resíduos oleosos (estopa contaminada com
óleo/lubrificante, etc.).

A seguir é apresentado o detalhamento dos possíveis resíduos sólidos e oleosos a serem
gerados durante a operação do empreendimento, com as respectivas formas de
acondicionamento, local de estocagem e destinação final.
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Quadro 1 - Detalhamento dos resíduos sólidos e oleosos
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5.3. Emissões atmosféricas

O exercício das atividades no empreendimento implicará na existência apenas de fontes
pontuais de emissão de efluente atmosférico, provenientes da capela de exaustão (gases),
da pesagem e da manipulação\mistura de matéria prima (produção de sólidos comuns e
líquidos injetáveis), da produção de sólidos comuns (compressão e capsulação), além da
caldeira (gases), a qual terá como combustível o GLP.

Medida(s) mitigadora(s):

As capelas dos laboratórios e setores de produção (pesagem e manipulação\mistura de
matéria prima, produção de sólidos comuns) são dotados de sistemas de exaustão e
recolhimento/tratamento de materiais particulados e gases por meio de sistema de filtros
cartuchos, como forma de mitigação de possíveis emissões atmosféricas.

Ressalta-se que a captação de materiais particulados nos equipamentos de produção é
individualizado, ou seja, há um captador de material particulado para cada equipamento.

Os resíduos sólidos recolhidos nos equipamentos desses setores deveram ser
encaminhados a disposição ambientalmente adequada.

Verificou-se que tanto na legislação estadual (DN COPAM no 187/2013) quanto na federal
(Resolução CONAMA no 436/2011), o monitoramento de fontes fixas de geradores de calor
de combustão externa deverá ser realizado em equipamentos que utilizem como
combustível o gás natural, entretanto o empreendedor irá utilizar como combustível o GLP,
tratando-se de gás diferente do previsto na legislação.

Diante disso, não será cobrado o monitoramento das fontes fixas presentes no
empreendimento que utilizem GLP como combustível.

5.4. Ruídos e Vibrações

A geração de ruídos é um aspecto inerente à atividade desenvolvida na Hipolabor e
segundo previsto estará restrita às áreas de produção.

Em razão do tipo de atividade desenvolvida (farmacêutica) onde há restrição às áreas de
produção (galpões fechados), possivelmente durante a operação não haverá fonte de ruídos
capaz de produzir níveis de pressão sonora que alcançarão às áreas externas ao
empreendimento, prejudiciais ao sossego público.

Medida(s) mitigadora(s):

Com o início da produção e monitoramento dos níveis de ruído, e ocorrendo a geração de
níveis superiores ao padrão previsto na legislação ambiental, deverá o empreendedor
realizar medidas para mitigar os impactos reduzindo aos níveis permitidos.
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5.5. Cumprimento de condicionantes

As condicionantes descritas a seguir referem-se a Licença de Instalação Corretiva - PA no

05743/2006/003/2015, Certificado LIC no 003/2016 de 18/05/2016.

Item Descrição da Condicionante Prazo*

01
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme
definido no Anexo II.

Durante a vigência de
Licença de Instalação

02
Promover a conformação e a revegetação dos taludes
presentes no empreendimento, conforme as normas técnicas
pertinentes.

Até 120 dias*

03
Apresentar anuência da empresa recebedora dos efluentes
líquidos sanitários gerados no empreendimento, bem como
nota fiscal referente ao volume retirado da fossa seca.

Anualmente - Durante
a vigência de Licença

de Instalação

04
Apresentar destinação dada aos resíduos sólidos e efluentes
líquidos gerados com a desmobilização do canteiro de obras.

Na formalização da
Licença de Operação

05

Promover a recuperação/revegetação da área norte do
empreendimento (fundos), bem como implantar as devidas
medidas mitigadoras, visto que esta área apresenta-se com
solo exposto propício a formação de erosão.

Até 120 dias*

06
Apresentar Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB).

Na formalização da
Licença de Operação

07
Executar todos os programas apresentados no PCA, os
quais se referem à mitigação dos impactos na fase de
instalação do empreendimento.

Durante a vigência de
Licença de Instalação

08
Deverá o empreendedor prover a gestão de todos os
programas e projetos (próprio e de terceiros) a serem
implantados na área do empreendimento.

Durante a vigência de
Licença de Instalação

09
Implementar Programa de Coleta Seletiva no
empreendimento, com a devida destinação ambiental
adequada.

Início das obras
referente à Licença

de Instalação

10
Promover a umidificação das áreas de solo exposto que
sofrerão movimentação de terra e/ou movimentação de
veículos, impedindo assim a propagação de poeiras.

Durante a vigência de
Licença de Instalação

11
Implantar todos os sistemas de controle de mitigação
previstos nos estudos apresentados, referente à fase de
operação do empreendimento.

Anteriormente à
formalização da

Licença de Operação

12

Cumprir a determinação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Montes Claros e autorização do IEF, No

08000006221/08, no que diz respeito ao plantio de pelo
menos 50 (cinquenta) mudas de espécies nativas a título de
compensação pela supressão autorizada nas obras de
drenagem e terraplanagem.

Até Dezembro de
2016

13
Promover o monitoramento/manutenção das áreas a serem
recuperadas e reflorestadas.

Durante a vigência de
Licença de Instalação

14
Enviar nova proposta para o lançamento final dos efluentes
líquidos gerados no empreendimento, após tratamento.

Até 120 dias*
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Na 125a Reunião Ordinária - RO COPAM Norte de Minas, realizada em 18/05/2016 foram
acrescentadas 04 (quatro) condicionantes ao PA no 05743/2006/003/2015, a saber:

Item Descrição da Condicionante Prazo*

15

Protocolar perante a Gerência de Compensação Ambiental
do IEF, no prazo máximo de 60 dias contados do
recebimento da Licença, processo de Compensação
Ambiental, conforme procedimentos estipulados pela
Portaria IEF no 55 de 23 de Abril de 2012.

60 (sessenta) dias

16

Promover a instalação de sistema de controle de emissão de
efluentes atmosféricos, de forma que os efluentes a serem
emitidos estejam adequados às normas/parâmetros de
emissão preconizados pela legislação pertinente.

Até a formalização da
LO

17

Apresentar à SUPRAMNM proposta de compensação por
intervenção em área de preservação permanente que
consista na efetiva recuperação ou recomposição de áreas
de mesma natureza, localizadas na mesma sub-bacia
hidrográfica, conforme Resolução CONAMA no 369/2006 e
DN 76/2004.

60 (sessenta) dias

18
Apresentar projeto detalhado contemplando estruturas de
captação e viabilidade de utilização para as águas pluviais
em áreas de telhados e coberturas do empreendimento.

Na formalização da
LO

A seguir, a avaliação do cumprimento das condicionantes, no que concerne aos aspectos
qualitativos, quantitativos e de tempestividade.

Condicionante no 1.

Relativo ao Programa de Automonitoramento Ambiental - Anexo II, temos:

1. Efluentes Líquidos
a) Qualidade das Águas

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise

No Córrego Barroca
Malhada à montante e à

jusante do
empreendimento

pH, DBO, DQO, óleos e graxas,
detergentes, oxigênio dissolvido,
coliformes termotolerantes, sólidos
suspensos e sólidos sedimentáveis

Semestral

O empreendedor apresentou de forma tempestiva os monitoramentos da qualidade das
águas superficiais do córrego Barroca da Malhada, onde pode-se verificar a variação dos
parâmetros de qualidade das águas deste curso d’água, onde se verificou que o mesmo
encontra-se com qualidade ambiental muito baixa. Verificou-se ainda que não há indícios
que o empreendimento em questão está contribuindo de forma negativa para a qualidade do
curso d’água.

b) Efluentes Líquidos Sanitários

Devido a obtenção da Declaração de Dispensa no 1028624/2016 para a realização da
atividade de embalagem e transbordo de produtos farmacêuticos (Depósito Central), houve
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a necessidade da instalação de uma ETE compacta no empreendimento para atender este
setor. A operação do Depósito Central teve seu início em 01/02/2017, sendo que diante
disso o empreendedor contratou o monitoramento trimestral da ETE compacta, como forma
de verificar a eficiência do tratamento da mesma.

Pelas análises apresentadas nos monitoramentos (entrada/saída) a ETE compacta,
destinada a tratar os efluentes líquidos sanitários gerados no Depósito Central, apresentou
eficiência satisfatória no tratamento.

2. Resíduos Sólidos e Oleosos

Dos relatórios de controle e disposição dos resíduos sólidos previstos o empreendedor
apresentou todos de forma tempestiva.

Pela análise das planilhas apresentadas, apenas no início da vigência da Licença de
Instalação o empreendedor cometeu irregularidade ao dispor resíduos de construção civil
em aterro sem regularização ambiental para tal. Diante disso, o mesmo foi autuado (AI no

55.340/2016), sendo imposto ao mesmo a destinação/disposição adequada dos referidos
resíduos.

Assim, para os demais resíduos sólidos gerados, a disposição/destinação ocorreu de forma
correta ao longo da vigência da licença.

3. Ruídos

Local de amostragem Parâmetros Frequência de análise

PR1, PR2, PR3 e PR4 dB Semestral

Dos relatórios/laudos de análise dos níveis de ruídos nas divisas da empresa previstos, o
empreendedor apresentou dois de forma intempestiva, entretanto as análises indicaram que
os níveis de ruídos apresentaram-se dentro dos padrões da legislação ambiental para áreas
industriais.

Condicionante no 2.

Em 19/08/2016 o empreendedor protocolou o pedido de dilação no prazo da condicionante
em 180 dias, entretanto o pedido ocorreu de forma intempestiva, conforme art. 9o da
Deliberação Normativa COPAM no 209/2016.

Em 05/03/2018 (R0046199/2018) foi protocolado o cumprimento da referida condicionante
com a apresentação de registros fotográficos e cópia das ordens de compra de grama para
a referida revegetação dos taludes.
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As medidas adotadas pelo empreendimento não foram suficientes para garantir a
revegetação dos taludes. Isso se deve, principalmente, às características geológicas e
inclinação do talude, o que não possibilita o desenvolvimento vegetativo. Mesmo assim, em
fiscalização (AF no 58.303/2020), não foram observados indícios de movimentos de massa
ou instabilidade nos taludes.

Sendo assim, os mecanismos instabilizadores devem ser monitorados, são esses: a
exposição do talude aos processos erosivos e a forte inclinação.

Caso ocorra alguma movimentação ou deslizamento medidas de controle devem ser
tomadas, como o retaludamento e a sua cobertura.

Situação: Condicionante cumprida intempestivamente.

Condicionante no 3.

O empreendedor apresentou anuência/declaração das empresas recebedoras dos efluentes
líquidos sanitários gerados no empreendimento (COPASA e Desentupidora Palmira Ltda.),
bem como as notas fiscais referentes aos volumes retirados e encaminhados ao tratamento.

Os comprovantes de retirada dos efluentes da fossa seca e encaminhamento dos mesmos
ao tratamento foram apresentados pelo empreendedor tempestivamente em 13/12/2016
(R0362669/2016), 07/06/2017 (R0157875/2017), 23/11/2017 (R0298344/2017), 23/05/2018
(R0096488/2018), 26/11/2018 (R0192366/2018) e 24/05/2019 (R0073525/2019).

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente.

Condicionante no 4.

O empreendedor apresentou, mediante documentação protocolada junto a SUPRAM-NM
(Protocolo: R0073525/2019), a comprovação da desmobilização do canteiro de obras
referente a implantação do empreendimento, bem como a destinação dos resíduos e
efluentes gerados com a desmobilização, e o relatório técnico fotográfico.

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente.

Condicionante no 5.

Em 19/08/2016 o empreendedor protocolou o pedido de dilação no prazo da condicionante
em 180 dias, entretanto o pedido ocorreu de forma intempestiva, conforme art. 9o da
Deliberação Normativa COPAM no 209/2016, sendo o pedido de prorrogação negado.

Em 05/03/2018 (R0046199/2018) foi protocolado o cumprimento da referida condicionante
sendo a mesma considerada satisfatória.

O empreendedor informou que conduziu a regeneração natural da área e posteriormente
para melhorar e potencializar o processo de regeneração natural foi realizada a aquisição de
sementes de gramíneas e leguminosas para realização plantio. Além desta atividade foi
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também realizado o acerto e a reconformação do terreno. Estas ações foram verificadas
pela equipe técnica da SUPRAM NM em vistoria.

Situação: Condicionante cumprida intempestivamente

Condicionante no 6.

O empreendedor apresentou (Protocolo: R0020483/2020) o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros - AVCB no 20200041871 com validade até 10/02/2025.

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente.

Condicionante no 7.

O empreendedor apresentou a comprovação da execução dos programas previstos na fase
de instalação do empreendimento, mediante relatório fotográfico, listas de presença, etc..

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente

Condicionante no 8.

Os programas e projetos foram implantados ao longo da vigência da LIC e acompanhados
pelo empreendedor, com o auxílio da consultoria YKS Serviços Ltda., com a apresentação
de relatórios periódicos constantes nos autos.

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente

Condicionante no 9.

Consta no processo, bem como no relatório de atendimentos as condicionantes do Termo
de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com a SUPRAM-NM, a implantação do Programa
de Coleta Seletiva com a destinação dos resíduos recicláveis a empresa regularizada
ambientalmente, conforme contrato firmado.

A comprovação da destinação dos resíduos recicláveis é apresentada na condicionante no 1
relativo ao Programa de Automonitoramento Ambiental (Anexo II - item 2)

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente.

Condicionante no 10.

Na concessão da LIC a área industrial do empreendimento já estava praticamente
terraplanada e o empreendedor promoveu a revegetação das áreas de solo exposto, sendo
que, devido a alternativa de não construção da ETE na área da indústria (opção pelo
PRECEND) e consequentemente a não necessidade de terraplanagem do local, não houve
a necessidade de promover a umidificação das áreas de solo exposto e terraplanadas do
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empreendimento. Salienta-se que as áreas de movimentação de veículos na área do
empreendimento, já na fase da LIC, estavam pavimentadas.

Pelo apresentado e relatado acima, o empreendedor comprovou o cumprimento da
condicionante em questão.

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente.

Condicionante no 11.

O empreendedor apresentou a comprovação do cumprimento da condicionante em questão,
sendo verificado em vistoria a presença dos sistemas de controle e mitigação de impactos
ambientais, tais como, os coletores de materiais particulados provenientes do prédios de
produção, o depósito temporário de resíduos, a destinação adequada dos efluentes líquidos
sanitários e industriais ao tratamento, etc.

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente.

Condicionante no 12.

Em 19/08/2016 o empreendedor protocolou o pedido de dilação no prazo da condicionante
em 180 dias, entretanto o pedido ocorreu de forma intempestiva, conforme art. 9o da
Deliberação Normativa COPAM no 209/2016, sendo o pedido de prorrogação negado.

Em 05/03/2018 (R0046199/2018) foi protocolado o cumprimento da referida condicionante,
por intermédio da apresentação dos registros fotográficos do plantio das espécies arbóreas
nativas, bem como respectiva apresentação de nota fiscal.

A Hipolabor recebeu uma doação de mudas de espécies nativas do IEF sendo: Copaíba,
Caroba, Cedro, Ipê Roxo e Felpudo, além destas houve o complemento com outros
indivíduos, totalizando 54 mudas que foram plantadas na área dos fundos, estando estas
em bom estado de conservação. Além desse, houve ainda o plantio de cerca de 30 mudas
na parte da frente do empreendimento, próximo as escadas de acesso, sendo constatado
que o desenvolvimento destas mudas está ocorrendo de forma satisfatória.

Situação: Condicionante cumprida intempestivamente

Condicionante no 13.

A partir da data do plantio das áreas a serem recuperadas e reflorestadas, o empreendedor
promoveu o monitoramento e a manutenção das mesmas.

As áreas do plantio de mudas estão bem cuidadas, os tratos culturais vêm sendo
executados com o coroamento, o tutoramento, a molha, o monitoramento de formigas
cortadeiras e de outras pragas, além do replantio quando necessário.
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O entorno da área industrial está plantada com grama e outras espécies que compõe o
paisagismo. Parte dos taludes não tiveram revegetação satisfatória. Com relação a estes
taludes a observação esta descrita na condicionante nº 2, tópico já citado a cima.

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente

Condicionante no 14.

Em 19/08/2016 o empreendedor protocolou o pedido de dilação no prazo da condicionante
em 180 dias, entretanto o pedido ocorreu de forma intempestiva, conforme art. 9o da DN
COPAM no 209/2016.

Em 11/11/2016 o empreendedor protocolou proposta para tratamento e lançamento dos
seus efluentes líquidos sanitários e industriais, a qual corresponde no lançamento destes
efluentes na rede de coleta de efluentes da COPASA, sendo que a mesma irá tratar os
efluentes gerados durante a fase de operação da Hipolabor, mediante a adesão da empresa
ao PRECEND.

Diante da nova proposta de tratamento dos efluentes, por solicitação da COPASA, foi
realizado o prolongamento da tubulação de lançamento em 45 metros até a rede de coleta
da mesma, contemplando a execução de travessia e ingresso do pedido da empresa no
PRECEND.

O empreendimento aguarda a manifestação formal da COPASA quanto à efetivação do
ingresso da empresa no PRECEND.

Situação: Condicionante cumprida intempestivamente.

Condicionante no 15.

Em 13/07/2016 o empreendedor protocolou o pedido de dilação no prazo da condicionante
em mais 120 dias, sendo a mesma concedida com vencimento em 18/11/2016.

Em 18/11/2016 o empreendedor protocolou o pedido de nova dilação no prazo da
condicionante em mais 120 dias, entretanto o pedido ocorreu de forma intempestiva,
conforme art. 9o da Deliberação Normativa COPAM no 209/2016, sendo o pedido de
prorrogação negado.

Em 16/03/2017 o empreendedor protocolou perante a Gerência de Compensação Ambiental
do IEF o processo de compensação ambiental, conforme registro de protocolo junto à
SUPRAM NM - R0078022/2017.

Situação: Condicionante cumprida intempestivamente.

Condicionante no 16.

Em 11/12/2018 o empreendedor apresentou o pedido de exclusão da condicionante visto
que o combustível a ser utilizado para a geração de calor na caldeira se trata de GLP (Gás
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Liquefeito de Petróleo) e não há parâmetros específicos nem limites máximos de emissão
definidos para o combustível (GLP) a ser utilizado pelo empreendimento.

Assim, pelo exposto, não a justificativa técnica para se solicitar a implantação de sistemas
de controle de emissões atmosféricas de fontes pontuais sem parâmetros e limites máximos
de emissões.

Diante disso foi aprovada a exclusão da condicionante no 16 pela Câmara de Atividade
Industriais do COPAM na 26a Reunião Ordinária.

Situação: Condicionante cumprida tempestivamente.

Condicionante no 17.

Em 13/07/2016 o empreendedor protocolou o pedido de dilação no prazo da condicionante
em mais 120 dias, sendo a mesma concedida com vencimento em 18/11/2016.

Em 18/11/2016 o empreendedor protocolou o pedido de nova dilação no prazo da
condicionante em mais 120 dias, entretanto o pedido ocorreu de forma intempestiva,
conforme art. 9o da Deliberação Normativa COPAM no 209/2016, sendo o pedido de
prorrogação negado.

A Hipolabor passou a fazer consultas junto ao IEF verificando a possibilidade de
cumprimento desta condicionante no Parque Estadual Lapa Grande Montes Claros. Houve
tratativas de aprovação do PTRF e cronograma de execução da área de APP, tanto pela
equipe da SUPRAM NM, quanto do IEF (Gestor do Parque).

Em 31/10/2018, conforme oficio nº 78 informado pelo empreendedor, o IEF aprovou o PTRF
da Hipolabor, a qual iniciou as atividades referentes ao Projeto Técnico de Reconstituição da
Flora de uma área de preservação permanente correspondente a 1,15 ha no Parque
Estadual Lapa Grande em Montes Claros.

O Parque Estadual da Lapa Grande/ IEF, manifestou por intermédio do Ofício no 22/2018,
datado de 13 de março de 2019, o cumprimento das atividades supracitadas de acordo com
as orientações e prazos acertados. Foram apresentadas fotos dos tratos silviculturais
realizados que comprovam o efetivo plantio e manutenção da área proposta para
recuperação.

Situação: Condicionante cumprida intempestivamente.

Condicionante no 18.

Em 12/07/2019 o empreendedor protocolou projeto técnico para captação e utilização de
águas pluviais para suprir parte da demanda hídrica do empreendimento, demanda esta
relativa a irrigação das áreas verdes da indústria.

Dentre as estruturas de captação e direcionamento das águas pluviais que precipitam nos
telhados, há ainda um reservatório de armazenamento de água de 50 m3.
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Situação: Condicionante cumprida tempestivamente.

Devido ao exposto, relativo ao cumprimento de forma intempestiva das condicionantes no 02,
05, 12 e 17 da LIC, o empreendedor foi autuado (advertência com possibilidade de
conversão em multa), segundo o AI no 118.651/2017.

Cabe informar informar que ao analisar as condicionantes constantes da Cláusula Segunda
do TAC, firmado entre a SEMAD e o empreendedor (31/07/2015), verificou-se que a
Hipolabor descumpriu a condicionante no 03, visto que, apesar de ter apresentado a
destinação dos resíduos sólidos (domésticos, construção civil, perigosos etc.) gerados no
empreendimento dentro do prazo estipulado, tal destinação/disposição se deu de forma
ambientalmente inadequada.

Diante disso o empreendedor foi autuado por dispor resíduos de construção civil de forma
inadequada em aterro sem regularização ambiental (AI no 55.340/2016).

Cabe informar que as demais condicionantes relacionadas no TAC foram cumpridas
tempestivamente e a contento.

6. Controle Processual

Conforme acima demonstrado, trata-se o presente parecer da análise de uma solicitação de
Licença de Operação (LO) para fabricação de medicamentos, do empreendedor Hipolabor
Farmacêutica Ltda., no município de Montes Claros/MG.

Sobre a concessão de Licença de Operação, o art. 13, IIIº do Decreto Estadual 47.383 de
2018, dispõe:

III - Licença de Operação - LO -, que autoriza a operação da
atividade ou do empreendimento, após a verificação do efetivo
cumprimento do que consta da LP e da LI, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação e,
quando necessário, para a desativação;

O empreendedor apresentou relatório de cumprimento de condicionantes, comprovando o
cumprimento de todas elas (embora algumas, intempestivamente).

Durante fiscalização, e em análise de informações prestadas, foi verificado que o
empreendedor cometeu infrações ambientais, pelo que sofreu autuações - Auto de Infração
nº 118.651/2017 e Auto de Infração nº 55.340/2016.

O processo encontra-se instruído corretamente, haja vista a apresentação dos documentos
necessários para sua formalização e exigidos para a atividade em comento pela legislação
ambiental em vigor.

A utilização de recursos hídricos encontra-se regularizada.
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Observa-se ainda que a viabilidade ambiental do empreendimento é constatada pelos
estudos apresentados, e reforçada através das condicionantes ora estabelecidas; fato que
não dispensa e nem substitui a obtenção de outras licenças legalmente exigíveis, nos
termos do Decreto nº. 47.383/18, sob pena de autuação.

Assim, o presente processo contém os requisitos básicos exigidos para o pleito.

Isso posto, sugerimos a concessão da Licença de Operação ao empreendimento Hipolabor
Farmacêutica Ltda., para produção de medicamentos, pelo prazo de 10 anos (art. 15 do
Decreto 47.383/18), observadas às recomendações e condicionantes constantes neste
parecer.

Por fim, a respeito da competência para julgamento deste processo, conforme Lei 21.972,
de 21 de janeiro de 2016, em seu art. 14, inciso III, alínea “c”, processos de licenciamento
ambiental de empreendimentos de grande porte e médio potencial poluidor – como é o caso
do empreendimento analisado neste parecer - devem ser julgados pelas câmaras técnicas
do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam.

7. Conclusão

A equipe interdisciplinar da SUPRAM Norte de Minas sugere o deferimento desta Licença
Ambiental na fase de Licença de Operação - LO, bem como a renovação da Portaria de
Outorga, para o empreendimento Hipolabor Farmacêutica Ltda. para a atividade de
“Fabricação de medicamentos, exceto aqueles previstos no item C-05-01-0, medicamentos
fitoterápicos e farmácias de manipulação”, sob o código C-05-02-9, no município de Montes
Claros - MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e
programas propostos.

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das
condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como qualquer
alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a SUPRAM Norte
de Minas, tornam o empreendimento em questão passível de ser objeto das sanções
previstas na legislação vigente.

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a obtenção,
pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de Regularização
Ambiental do Norte de Minas, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e
jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto à eficiência das medidas de
mitigação adotadas.

8. Anexos

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação da Hipolabor Farmacêutica Ltda.;

Anexo II. Programa de Automonitoramento Ambiental da Hipolabor Farmacêutica Ltda.; e

Anexo III. Relatório Fotográfico da Hipolabor Farmacêutica Ltda..
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ANEXO I

Condicionantes para Licença de Operação da Hipolabor Farmacêutica Ltda.

Item Descrição da Condicionante Prazo*

01

Executar o Programa de Automonitoramento,
conforme definido no Anexo II, demonstrando o
atendimento aos padrões definidos nas normas
vigentes.

Durante a vigência
da licença

02

Apresentar relatório técnico e fotográfico
consolidado com o status/andamento do
cumprimento de todas as condicionantes e
programas relativos à Licença de Operação
aprovada.

Observações:

1 – O relatório deverá ser protocolado em meio
físico (em pasta de dois furos) e digital (PDF
editável).

2 – O relatório deverá conter a listagem das
condicionantes e dos protocolos (número e data)
referentes ao cumprimento das mesmas; o
Programa de Automonitoramento Ambiental com
todos os laudos técnicos e as análises críticas
dos resultados amostrados, assim como a análise
sobre a eficiência dos sistemas de mitigação
propostos pelo empreendedor, a fim de analisar o
desempenho ambiental atingido pelo
empreendimento; os protocolos (número e data)
dos pedidos de alteração, exclusão e dilação de
prazos de condicionantes, dentre outras
documentações pertinentes às condicionantes do
processo.

Anualmente, até o
dia 31 de janeiro do
ano subsequente e
durante toda a

vigência da licença.

03

Apresentar cópia dos laudos de
automonitoramento dos efluentes líquidos
(sanitários e industriais) solicitados pela COPASA
(PRECEND) e executados pelo empreendedor.

Anualmente, até o
dia 31 de janeiro do
ano subsequente e
durante toda a

vigência da licença.
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04

Caso ocorra alguma movimentação ou
deslizamento dos taludes, deverá o
empreendedor promover medidas de controle,
tais como o retaludamento e a sua cobertura dos
mesmos.

Durante a vigência
da Licença de
Operação

05

Apresentar documento de anuência e/ou cópia do
contrato do empreendedor com a COPASA, a
qual receberá e tratará os efluentes líquidos
industriais e sanitários gerados pela Hipolabor,
explicitando nesse as condicionantes e
monitoramentos ambientais relativos ao
tratamento.

Anterior ao início
da operação do
empreendimento

06

Implementar o projeto de captação e utilização
das águas pluviais incidentes nos telhados e
coberturas do empreendimento, conforme projeto
apresentado e implantado.

Durante a vigência
da Licença de
Operação

07

Apresentar laudo técnico contendo as análises
dos parâmetros fisico-químicos dos efluentes
líquidos encaminhados ao tratamento na ETE da
COPASA. O laudo deverá contemplar todos os
parâmetros elencados na Tabela 1 - item 4.13 da
Norma Técnica T.187/5 ou outra que venha a
substituí-la.
Obs.: A coleta deverá ocorrer quando do regime
normal de produção do empreendimento,
devendo estar todos os setores em operação.

Até 90 dias*

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

IMPORTANTE

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento
poderão sofrer alterações a critério da área técnica da SUPRAM-NM, face ao
desempenho apresentado;

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição
original do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser
previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental.
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ANEXO II

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação

da Hipolabor Farmacêutica Ltda.

1. Efluentes Líquidos

Quadro 1: Automonitoramento para efluentes líquidos

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise

Ponto de saída dos
efluentes líquidos sanitários
e industriais (bruto/pré-
tratado) para a rede de
coleta da ETE-COPASA

pH, DBO, DQO, sólidos
sedimentáveis, óleos e graxas
(óleos minerais; óleos vegetais e
gorduras animais) e substâncias
tensoativas.

Semestral

*O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para
os parâmetros DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de
pico. Para os demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples.

Relatórios: Enviar anualmente à SUPRAM-NM, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente,
os resultados das análises efetuadas. O relatório conclusivo deverá especificar o tipo de
amostragem e conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável
técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número de empregados no
período.

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

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa,
nos termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser
acompanhada de projeto de adequação do sistema de controle em acompanhamento.

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o
ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de
mitigação adotadas.

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição.

2. Resíduos Sólidos

2.1- 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 DN COPAM no 232/2019.
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Prazo: Conforme os prazos dispostos na Deliberação Normativa COPAM nº 232/2019.

2.2- 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 no 232/2019.

Quadro 2: Automonitoramento para resíduos sólidos

Resíduo Transportador Destinação final
Quantitativo total do

semestre
(Tonelada/Semestre)

Obs.

D
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)
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Empresa
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(*)
1- Reutilização
2 - Reciclagem
3 - Aterro sanitário
4 - Aterro industrial
5- Incineração

6 - Co-processamento
7 - Aplicação no solo
8 - Armazenamento temporário (informar quantidade armazenada)
9- Outras (especificar)

2.3- 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.

 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.
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2. Ruídos

Quadro 3: Automonitoramento para níveis de ruído

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise

PR1, PR2, PR3 e PR4 dB Anual

Relatórios: Enviar, anualmente, à SUPRAM-NM, até o dia 31 de janeiro do ano
subsequente, os laudos e os resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas
respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a dos certificados de calibração
do equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro
profissional, anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas
amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais.

As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual
nº 10.100/1990 e Resolução CONAMA nº 01/1990.

Figura 1 - Pontos de monitoramento dos níveis de ruído

PR 1

PR 2

PR 3

PR 4
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ANEXO III

Relatório Fotográfico da Hipolabor Farmacêutica Ltda.

Foto 1 - Vegetação de talude e sistema de Foto 2 - Vegetação de talude e sistema de
drenagem pluvial drenagem pluvial

Foto 3 - Poço tubular Foto 4 - Depósito temporário de resíduos perigosos

Foto 5 - Recolhimento de resíduos comuns e Foto 6 - Depósito temporário de resíduos
recicláveis (Pátio de caçambas)
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Foto 7 - Caldeira a GLP Foto 8 - Sistema de exaustão e linha de água quente
e fria, para controle de umidade e temperatura

Foto 9 - Sistema de coleta de material particulado Foto 10 - Coletor individual de material particulado

Foto 11 - Estação de GLP para abastecimento Foto 12 - Chillers (resfriamento de água)

da caldeira
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Foto 13 - Reservatório de água bruta, potável e reuso Foto 14 - Gerador de emergência

Foto 15 - Tanque de abastecimento do gerador


