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Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 049/20]9

O Conwlho Municipal de Desenvojvimeilto Ambiental -- CODEhdA, no uso de suas

atribuições que [he çonfne o art. 2', incisos ] e ]], da ].,d Muníçipa]n' 1.606, de 04 de junho de 2001 e da Lei

MuMcipal ] .829, de ]7 de setembro de 2003, alt. 8' incisos 1, íl e 111, combinado com o Deaeto Municípaln'.

1.782. de Ot de agosto de 2006, al't. 6', incisos ll e Vlll, conwde ao empreendimento CONCRELONGO
SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, CNPJ 04.656.185/0009-03, localizada na Escada Municipal

Eduado Goma Pinto, n' 1050, Bainu dos Pilvs, no município de Extrema-MG, a Liunça de Operação

Corretiva - LOC, com validade até 18/10/2029, para atividade de "Ui/na de produção de c'oncrefo co»iuM

na mtmiçípio de Extrema, Estado de Minas Gerais, mnfomle processo 0] 5/2017/001/2017.

Ressalta-se que a ]içalça ambiental em apreço não dispensa nem substituí a obten@o, Feto requwente, de

ousas licenças e mtorizações legalmen⑩ exigíveis.

[] Sem condicionantes

E11 Com çcludiçionanks

(Válida somente acompanhada das wndiçionantes anexas)

O não atendimento das condicionantes do Anexo União implica na invalidação destaliçença

Extrema/MG,] 8 de outubro de 2019
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AN.EXa UNICQ

Descrição da condicionante

M8rtter 8m prortt8 reeupenção cópia das Ltcenç#s Ambientais das farnec#daws de ma ária

prima (minério ou rocha industrial) do empreendlmenta,:'

Manter em pronta recup+r'Bóia o certificada de aüarBa do usa de recua os hídricos Jurlto ao

Instituto Mineiro de Gestão d8s Águas - IGAM e requerer a efetíva renwaçla, prevf8mente aa

vencimento da mesma, apreuntarlda cuspia da nata portaria quando da sw obtenção.}

Manitorar as seguintes parâmetros de entenda e sõfda do sistema de tratBmenta de efluentes;

D8Q, DQO, OD, pH, temperatura, materiais sedimentúveif, sólidos em sulp+nsia, BBentes

tens08ttvos ó)eas minerais, de acorda çam D líberaçãa NarmBtíva Conjunto CaPiM/CERH-

MG ng 02/2008. Serão consideradas válidas para fins de medições ambieMais os relatórios de

ensalas e certMadas de nlíbmçlo emkldas par tBbar8tórtas açredtbdas nos teclas d8 NBR-

iSODEC 17Q25, segunda a Dellbemção Norm#tiv8 TOPAM rP 216/2017.l Em caso de não

atendimeMa aas padrnetrol, dwerão serem tomBd8f medidas de adequBçães neeelsúriõs

imediatamente.

Realçar a inBpeção anual da tanque çb aditivos, pam nns de adequBçio de eventuais

Irre8uterldades nma vpz8mentos, çarrasão au defarmpções passíveis de c8usãr acidente

ambiental, apresentando documentação comprabat6rle nõ SMA.t

Realizar a inspeção do tanqu.}e de 6ba dlen} prwbm+nte aa verKimento da laudo de }nspeç5o

anterior, visando constatar quaisquw irngularidades, cona vazamentas, corrosão ou
deformações que penam causar Bcidentel ambientais, Bpnlentando relBtória de fn8peçio à

Seeret8rl8 de Meia Ambiente.'

Apresentar relatório técnico-fotográfica da adequtação da área de armazeriamenta tnnsitórío

de residual sólidas cam pateneblredclável,b

Reõllzer õrmazen8m nt0 8 destimçãa adeqwd8 de lados as resíduos sólidas gerados da

empreendimento, inclusive OI resíduos de CIBsse l periBasos, devendo aprelentBr inventário

trimestralde todos os resíduos sólidos geradosi e manter documentação comprobatórla, com

prorlta recuperação, quanto à destilação finaldos mesmas.a fada movimentação de resíduos

sólidas dev+rú estar obrtgatodamente acompanhada do respectivo Manifesto de I'rõnspone de

Resíduos conforme Delíberõçio Normõtlv8 CORAM ng 232/2019. A õpresentõçlo do

Inventário deve obsewar a modelo padrão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente(SMA).

Apresentar compravRnte anualde treinamenta da# catabandans quanta â 8e&tãa do# nsíduas

gerados pêlo empreendimento, contando Q çonüüda minlstnda especfffea para a reõlldõde da

empresa. TBI troínementa deverá abordar; g) resuma teórico sabre re8íduas sólidos,
classiftcaçãa, impactos ao ambiente, riscas aos cotabomdores e adução da sua geração; b)

irtd+wçio dos lauilde geração de resfduas rn empre+ndlmerlto; ç) BprwnntBçlo das +ouls de

am)azenamento tmnsltório dentro do empnendlrntertt0 8 de destina final dos nsíduas

Münitomr a geração e emissão de material partfcu+ado fw empreendirt»nto, realizando a

mit}8ação quando n8ce sárla.'
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sabre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.i l Vf8êneb da Líwnça

Re9lizõr monitor'ementa do tanqu

sólidas sedimentados, quBnda necessária, B fim de 8Bnntir a sua função de çanterlção de Í V18&nci da Lleenç8
ndlnurltos, e manter registro em pronta recuperação.i'S

Caso agarram problemas Como 8 de ;];;; de #ed ine;;;]

refbnMe ao ana base anterior, aonsiderBnda o galar de refbrüncia par heçt8re põm

;."'"""= T:ll==::'=:,==1?'=,==:'"::':=:::1'b:=:'=''=1==111:':1 ''''1==:1''"
Compensação dos anãs subsequentes, deverá encamínhBr, ató Q día 31 de janeiro de cada ana, l Campramissa: ató

o raspoctivo relatório de comumo de recursos hídricos 6 das fontes de emissões de 8ans dol 2a.02 / Anual/

evito ntufa da empreendim+t-ito, wnfomTe Termo de RefetênçiB nHcífica da S+cretaHa de Vb+nçia da Licença
Meio Ambiente. A ulebução de Teima de Campramisn para çompensõçio dõ8 emfnõas
daverú acorrer até o dlõ 28 de fevereiro de eadB ano.i'4

Comurtfcar previamente a SM

].4 ld+ novos equipamentos ou amptiaçãa, tendo em vista qw altenções podem +rtHtHnciar ajvíB&ncia da Lioença
Benção de ruídos, bem como a geração do efluentes e resíduos.

l publicação.'

mantida na empreend merlto 81 a empreendimento A documerlteçja çamprabõtórl da cumpram«nta delta çandlçlanante8 deverá ser

Recomendêçip dõ Equipe Técnica. b Roda em última dedos autlstiw$ em rBURtH publlcaçõw,

Prazo

30 dias

18 de autubra de 20} 9
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