
Prqfeitttrct Municipal de Extrema
Av. 4tttõnio Saem Pores, s/n- I'et:(35) 3435-3úl2(}- CEP.: 37.(i40-0Q0

Conselho Municipalde Desenvolvimento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL 070/2019

O Conwlho Municipal de [)esmvolvilnento Ambiental - CODEMA, no uso de suas

atHbuições que [he wnfbe o att. 2', incims ] e ]], da Ld Muniçipa]n' 1.6(H, de 04 de junho de 2001 e da Lei

Municipal ] ,829, de]7 de setembro de 2003, aR. 8o incisos ], ]] e ]]], ccwnbinado com o Decreto Municípalno.

1.782, de 01 de agosto de 2006, ar't, 6o. inciws ll e Vlll, cmcede m empremdimmto BAI,l., IX) BRASIL

LTDAt CNPJ 00.771 .979/0002-82, 1oçaliz8da na Rodovia demão Dim, km 933, Baia'o dos Pessegueiros, no

município de Extrema-MG, a Licettça de Operação - LO, com validade até 06/02/2020, para atividade de

Eslumpat'ia, ftintlaNa. lalfnHa, cona ou settltr'atamento químico supet$ciat" . tso mtm\i;\$a de E;xhem&. Estado

de Mina Gwítis, cmfomie procw80 030/2017/002/20] 9.

Rwsalta-w qüe a )içmça ambtmta} em apreço não dtspmm nem nibstint a obtenção, pelo requaalte, de

auras liça)çm e mtorizaçõw legalmente exigíveis.

[] Sem colldicionantcs

181coin condicionantes

(Válida somwte açompmhade das wndicionantes anwm)

O não atçndimwto dw condiçionantçs do Anew União ímplim na invalidação desta licença.

Exücma/MG, 06 de dezelttbro de 2019



ANEXA. ÚNICO

iteml Descrição da condicionante

Mmitarar os wguintes pMêmMas m amada (BTE físico-químim) B mídR (ETE
Bioli@im) do cigana d tratamento de eflumus(õmastragem compp9ta)! vwA) média.
1)130, í)QO, OD. pH. tenlpemtum. materiais sedimenüveis, sólida eln suspensão t(Mis.

substmtcias tmõüatlvas. ó]ew e graxa, cabo, f]üm, manganés so]úve], zinco. cromo
,... IMvalente e cromo hexavalente, de acordo com Delibaa@a Normativa Conyt b

CORAM/CERA-MG n' 01/2(H8. Serão cm#id«a(tw válida pwa Htns dc mediçõn
ambimta+s o$ relata'ios de w$aíos çom indicação do número de empre$;idos e da
produção industrial nü pwíaio. registro p'onissimale a assimtum do te$paítsáveltécnieo
petm máltsw@ catiflcados de cülib'tWãa emitidos pü' lahvatórim aaeditadw no$ Eermm

da NBR ISO/miC 17021, ngundo a Delibaação Nomiatíva CX)PAh4 n' 216/2017.i'a

Realizar amlazenamento e destilação adequada de toda a resíduos sólidos gerados da

empreendimento, ínctushe w resíduos de Clave l dgwos (barras de vemiz B tinta,
EPls, óleos e gra s e outras), devendo apresentar nme#trõlmente Q Decl8nção de

02 IMwimerTtação de Resíduo de toda os TZ,sfduos lóttdw Rendas no
empreendimento e manter documerttüç3o comprobõtórla, oom pronta recupeação,

quanto à destlnaçãa final dos mesmos, canfarme preconiza a Delíbemção Normativa
TOPAM n' 232/2Q19.

Aprenntar comprovaitte aiwalde treinamento dos çolabaradores quanto à gestão das

resldlos Bemdw pelo empreendimento, can a dnatção do conUúdo mlnls&ado

especffln para a re8lld8de da empren. Taltreínamento deverá abordar; a) resuma
D3 lteórtco sabre resfdua sólida, classlftação, Impactos ao ambiente, riscos aa

colaboradores e sobre redução da sua geração; b) Indicação dos locais de geração de
resíduos no empreendimento; c) apresenüçio dos leais de am»zenamenta tmnsítórto

dentro da emproendímen② e de destino fingidos resíduos gerados.l

Observar e respeitar os parâmetros estsbel«idos pela Lel Estõdua110,100/199a que
Q4 jdlspõe sabre a poluição sonora no Estado de Minas Gerais e ABNT NBR n' lO,ISI/20aO,

assim como a$ ntormas que luaderem a# mêlm8$,1

Manter manitoramento da emissão de efluentes atmosféricos pam o parâmetro material

partlculado (MP) na saída dã chaminé das lwadoras de lotes; e põrõ as parâmetros
compostos orgânicos voláteis {VOC) e matoriõl paRicuiado (MP) n nídõ das
chaminés/l)stemal de exaustão dw equipamento ISM, IBO, Pin Open, B8ke Oven, de

,. jwardo cam os padrões de emissão pnvtftw na Detlberaç8a Nomtativõ CORAM ne
187/2013. Serão cansiderõdos válidos para fins de medições ambient8il as relatórios de

ensaios com Identlflação, dados aperaçíonals do período e identlfiaçia da fonte

estadonária. reBistra profissional e a assinatura do nsponsávet técniw pelas análises e

certificadas de calibra⑩a emitidas por laboratórios acreditada segunda 8 Deftberaçãa
Normativa TOPAM ne 2].6/20].7.í

Próximo

relatório:

31.01.2a20 /
Frequênela:

Trlmestrel /

Licença

DMRs em: 28.02

e 31.Q8 /

%mestr81/

Vigência da l

Licença l

16.07.2a20 /
Frequêncl8 ;

Anual/ vigência
da Licença

Vllêncl8 da

LÍ«nçõ

Próxima

16. 09.2020 /

Anual/ Vigência
da Ltconçõ



Item Í ' DeKrlçlo de wndlçlon#nte

Reagi:ar comptnnçla anual das emissões de gases de efeito estufa (GEE) do
empreendtmenta, t+ftnnte aa ana base anUrtor, canstderznda o valor de referência par Retatórla: até

hectare para restaurõçãa florestal no âmbito do Profeta Con$ewadar d8s Águas,l 31.0i/I'empa
conforme LeIMunlclpalne 3.82g/2018, Deltberõçio Normativa CODEMA ne 016/2018 el de

instrução Téçniça SMA n' 003/2019, Pam üns de definição da compensação dos anoBI Compromi8sa:

subsequentes, dwerá encaminhar, até o díe 31 de Janeiro de adõ ano, o reípectivol õté 28,02 /
rdatót'b dB consuma de recurso hídrtçw e das fontes de emissões de gnes de efeítal Anualmente /

estufa da empreendimento, wnfarme Tertvw de Referência espeçíflw d4 SecrBüriõ del Vlgênel8 dõ

Meto Ambiente. A celebração de Terna de Compromisso para compensação dasl Licença
emissões deverá ocorrer õté o dla 28 de fevereiro de ç8da 3RO.i'4

Comunicar pnvlamente a SMA referente a qualquer mudança na rotina operacional,

07 lõqutslçia de nova equlpamen②s au ampliação, tendo em vista que 8hemç$el poúeml Vigência da
influenciar a geração de ruído, bem como a geração de efluentes e rnídua.t
Publicar a obtenção da Licença Ambiental em pedódíaa }ocale apresentar origínaldaO l-..L-,...-.í ' 1 30días
publicação.'

l A+ dacumentõçõBI çompmb tóHõ do cumprimenta defhg çandfçtaneMw dwfrfa 18r prataçalede# rve S#çr#t#rf8 d+ Meio Ambf N« ASMA) na#
prezam estipulados. OBS: Memlarnr a número da processa t939ZZPiZZWZ&eig em todos os daçumental e ferem pmtooohdas n«stê SMA.

' Seria rtõllz dn vfltorí períódfn9 Ba empn+ndlmento, A dpçumerttBç$o wmprpb»tôda dp cumprimento deitas wndlcfonõrttn deverá nr

'Dprojvta d vl ró ler entregue 8 SMA pera lpreclBçla entes dõ impbnt8çlo.
' Racamendeçlü d8 Equipe T+cnlc&, b ieedõ üm últtmm dedal +sHtístleas m recentes publlaçõel.

Extrema/MG, 06 de dezeml)ro de 20}9

CODeMA


