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1. INTRODUÇÃO 

A LUIZA BARCELOS CALÇADOS S/A requereu em 25/08/2022 a Licença de Operação Corretiva – 
LOC, pouco antes do vencimento de sua Licença de Operação, LO nº 0599/17, constituída de 2 (duas) 
condicionantes, emitida em 30/08/2017, e válida por 5 (cinco) anos (até 30/08/2022), para execução 
das atividades de Fabricação de calçados de couro (CNAE 153190100) e Fabricação de partes para 
calçados, de qualquer material (CNAE 154080000), além de exercer também as seguintes atividades 
não passíveis de licenciamento: Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 
(CNAE 464350200), Comércio varejista de artigos de viagem (CNAE 478220200) e Outras sociedades 
de participação, exceto holdings (CNAE 646380000), apresentando o Relatório e Plano de Controle 
Ambiental – RPCA – LAC1 e outros documentos, atendendo a documentação constante na Orientação 
para o Licenciamento de Empreendimento de Impacto Ambiental - OLEI nº 202201146 para análise da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA. 

Em 21/09/2022 foi realizada vistoria técnica presencial ao empreendimento pela equipe composta 
pelos técnicos Bruno Tolentino e Marcus Alexandre da Silveira, com a finalidade de instruir ao 
processo de licenciamento ambiental e avaliar a sua situação ambiental. Na presente data o 
Sr. Cristiano e o Sr. Artur, representantes da empresa, acompanharam a vistoria e prestaram maiores 
esclarecimentos sobre o empreendimento. Nesse sentido, o presente parecer tem como objetivo 
registrar aspectos referentes à vistoria realizada. 

O presente relatório visa também subsidiar uma análise geral acerca do cumprimento de 
condicionantes, baseada na análise do protocolo de nº 08487/22, realizado em 31/08/2022, dos 
aspectos ambientais no momento da vistoria, bem como registrar a análise da documentação 
protocolada pela empresa LUIZA BARCELOS CALÇADOS S/A, em 30/08/2022, ticket BH Digital 
nº 31.00404699/2022-35. As páginas mencionadas ao longo do presente parecer são referentes aos 
arquivos no formato PDF anexados ao ticket BH Digital nº 31.00404699/2022-35. 

O empreendimento se encontra em APP (Área de Preservação Permanente), conforme consulta ao 
site bhmap.pbh.gov.br em 22/09/2022, o que será discutido posteriormente em tópico à parte. 

 

Nº DO PROCESSO 

31.00404699/2022-35 
COMPETÊNCIA 

Originária  
 

RAZÃO SOCIAL / NOME FANTASIA 

LUIZA BARCELOS CALÇADOS S/A 

CNPJ 

25.915.190/0001-06 
ENDEREÇO 

Rua Dinal, 300, Caiçaras, 30.775-230, Regional Noroeste NO2 

RESPONSÁVEL LEGAL  

Luiza Marcia Aleixo Barcelos 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  

Paulo Henrique Neves da Silva / CREA:  049524/04-D 
 

ATIVIDADE(S) PASSÍVEL(IS) DE LICENCIAMENTO  
1) 153190100 – Fabricação de calçados de couro; 

2) 154080000 – Fabricação de partes para 

calçados, de qualquer material. 

 

CÓDIGO AMBIENTAL CORRESPONDENTE 
1) C-09-03-2 – DN COPAM 217/17: Confecção de 

calçados de couro; 

2) Não é passível de Licenciamento ambiental em Minas 

Gerais - Atividade não correlacionada à DN COPAM 
217/17. Enquadrada em Alto Risco Ambiental II, 

conforme decreto 17.762/21. 

MODALIDADE DO LICENCIAMENTO 

CONCOMITANTE – LAC1  
ETAPA DO LICENCIAMENTO 

Renovação de LO 

PARÂMETRO DE ENQUADRAMENTO  
Área útil = 0,5066 ha 

PORTE 

Pequeno 
CLASSE (CONFORME DN COPAM 217/17 / DN COMAM 102/20) 
2 (Potencial Poluidor Médio) 

FASE DO LICENCIAMENTO: 

1ª análise – Licença de Operação Corretiva – OLEI – Vistoria Técnica / Monitoramento de Condicionantes 
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Quanto ao reenquadramento, o empreendimento não seria dispensado do licenciamento. Dentre as 
atividades correspondentes, a empresa se reenquadrou no código ambiental C-09-03-2 – Confecção 
de calçados de couro, sendo de médio potencial poluidor conforme a DN COPAM 217/17. O porte é 
Pequeno, visto que segundo registrado no extrato de consulta de enquadramento, a área útil é igual a 
0,5066 ha, ou seja, menor que 1 ha. Assim, o empreendimento fica enquadrado como Classe 2. E 
tendo em vista o disposto na DN COMAM 102/20, o enquadramento não seria de Alto Risco Ambiental 
I, II ou III, sendo passível de licenciamento ambiental (OLEI). 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

A vistoria ocorreu entre às 09h00min e às 11h00min da manhã do dia 21/09/2022. Após a entrada e 
recepção pelos colaboradores da empresa, Sr. Cristiano e o Sr. Artur, no estacionamento da empresa, 
no endereço referenciado, iniciou-se o acompanhamento da visita pela área externa do galpão de 
produção, nas proximidades da APP de curso d’água, o córrego Engenho Nogueira, o qual fica à 
esquerda e fundos da principal edificação do empreendimento que contém, além do galpão de 
produção, o setor administrativo, vestiários, refeitório e cozinha dos funcionários. Neste momento foi 
constatado pela equipe técnica da SMMA que o córrego Engenho Nogueira se encontrava em situação 
crítica, observando-se lançamentos de resíduos de construção civil (bota fora).  

Havia também indícios de lançamento de efluente oleosos, visto que o fundo do córrego se encontrava 
com muitas manchas pretas, a montante por empresas vizinhas (Figura 1). Por conta disso, foi relatado 
pelos colaboradores, Sr. Cristiano e o Sr. Artur, que no último período chuvoso o galpão de produção 
da empresa em tela quase foi inundado, o que pode ocorrer novamente, pois houve o aumento da 
quantidade de resíduos acumulada e consequentemente a diminuição da seção transversal da calha 
do curso d’água. Em seguida, próximo a APP de curso d’água, foi apresentado dois pontos de 
coleta/amostragem trimestral da COPASA e um poço para captação de água, que segundo informado 
pelo Sr. Cristiano, é utilizado somente para os sanitários/vestiários da empresa e frequentemente é 
feita análise microbiológica (Figura 2).  

Em seguida foi apresentado um pequeno galpão antigo de produção inoperante que está sendo 
utilizado para o armazenamento de algumas matérias-primas em estado sólido como papéis para 
embalagem das caixas dos calçados e alguns equipamentos desativados (Figura 3). Após este, foram 
apresentados o Abrigo Temporário de Resíduos Sólidos e o Abrigo Temporário de Papel e Papelão 
(material reciclável), ambos em bom estado. Posteriormente, foi realizada a visita ao galpão da 
produção de calçados passando por todas as etapas do processo produtivo, desde o recebimento e 
conferência das matérias-primas, preparação das peças (corte manual e aplicação de cola), 
conferência, costura, acréscimo de enfeites, acoplagem do solado à forma, montagem, resfriamento 
para choque térmico e endurecimento da cola, conferência, embalagem e expedição. E por fim, foi 
visitado os ambientes do refeitório e cozinha industrial, a qual conta com sistema de exaustão sem filtro 
que passam por manutenção semestral, onde foi informado que não se faz fritura no local. 
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Figura 1: (a) APP de curso d’água, Córrego Engenho Nogueira com de lançamentos de resíduos de construção 
civil (bota fora) a montante por empresas vizinhas e (b) Proximidade do curso d’água em situação crítica. Fonte: 

Registros fotográficos realizados pela equipe da SMMA em 21/09/2022 (Editado). 

 

 
Figura 2: (a) Pontos de coleta/amostragem trimestral da COPASA e (b) poço para captação de água (b) Galpão 

desativado para o armazenamento de matérias-primas sólidas e alguns equipamentos desativados.  
Fonte: Registros fotográficos realizados pela equipe da SMMA em 21/09/2022 (Editado). 

 

 
Figura 3: Galpão antigo de produção que está sendo utilizado para o armazenamento de algumas matérias-primas 

em estado sólido como papéis para embalagem das caixas dos calçados e alguns equipamentos desativados.  
Fonte: Registros fotográficos realizados pela equipe da SMMA em 21/09/2022 (Editado). 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento está instalado na Rua Dinal, nº 300, bairro Caiçaras, no quarteirão entre a rua 
Antônio José de Carvalho de um lado, e o movimentado Anel Rodoviário Celso de Melo e suas vias 
marginais à esquerda e fundos, em um zoneamento Área de Grandes Equipamentos Econômicos – 
AGEE, em via local, preferencialmente não residencial – VNR, e com Área de Preservação 
Permanente – APP, conforme na Consulta de Viabilidade (MGP2200121802) e consulta no sítio 
bhmap.pbh.gov.br. 

O empreendimento está inserido em um galpão totalmente fechado onde este possui como vizinhança 
predominantemente industrial, onde à direita, na rua Antônio José de Carvalho, misto de casas 
residenciais e estabelecimentos comerciais como restaurantes e bares, aos fundos uma empresa de 
prestação de serviços, à frente, na rua Dinal, demais empresas de atividade industrial, comercial e 
prestação de serviços, e à esquerda e fundos, uma APP de curso d’água, o córrego Engenho 
Nogueira, uma empresa de comércio e prestação de serviços e o Anel Rodoviário Celso de Melo, 
conforme verificado em vistoria. As Figuras 4 e 5 apresentam essas características da localização e da 
vizinhança do empreendimento. 

Como pode ser visto também na Figura 5, o empreendimento em questão ocupa parcialmente Área de 
Preservação Permanente – APP de curso d’água, Córrego Engenho Nogueira, o qual fica aos fundos e 
esquerda da principal edificação do empreendimento, conforme indicado no sítio bhmap.pbh.gov.br em 
consulta realizada em 22/09/2022.  

De maneira geral, as atividades do setor produtivo do empreendimento são desenvolvidas no 
1º pavimento em um galpão totalmente fechado com estrutura em alvenaria, piso e paredes, e com 
cobertura em telhas de metal galvanizado, tendo ainda uma área com sanitários, vestiários, sala de 
manutenção, carga e descarga e escritórios dos setores administrativos e marketing/comercial e já no 
2º pavimento um refeitório, cozinha industrial e demais escritórios do setor administrativo. As matérias-
primas em uso e os produtos acabados compartilham o mesmo espaço do galpão pelas diferentes 
etapas do processo produtivo e com os equipamentos por todo ambiente. O galpão possui um pé 
direito alto, bem ventilado e arejado e com diversos acessos, como um pelo portão de carga e 
descarga, outro através da parte comercial (Showroom) que fica na frente, outro na lateral esquerda 
pelo setor administrativo no 1º pavimento acessado principalmente pelos funcionários, outro aos 
fundos pelo setor produtivo e outro pelo almoxarifado, onde as matérias-primas são armazenadas. 

Conforme informado na Consulta de Viabilidade (nº MGP2200121802) e verificado em vistoria, além 
das atividades de fabricação de calçados de couro (CNAE 153190100) e fabricação de partes para 
calçados, de qualquer material (CNAE 154080000), são exercidas atividades de comércio: comércio 
atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (CNAE 464350200) e comércio varejista de artigos de 
viagem (CNAE 478220200), além da atividade de serviço: outras sociedades de participação, exceto 
holdings (CNAE 646380000).  

A área útil declarada em RPCA (fl. 1), na Consulta de Viabilidade (nº MGP2200121802) é de 5.066 m². 
Por meio de medição aproximada em consulta no sítio bhmap.pbh.gov.br, tudo indica que a área 
registrada na documentação está correta, conforme também verificado em vistoria feita em 21/09/2022. 

Conforme também informações contidas no RPCA (fl. 1) e prestadas durante a vistoria, as atividades 
são executadas em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 17:30 horas, com um 
total de 219 empregados. 
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Figura 4: Localização e características da vizinhança do empreendimento.  

Fonte: Imagem satélite do Google Earth (Editado). 

 

 
Figura 5: Macrozoneamento do empreendimento e características da vizinhança.  

Fonte: bhmap.pbh.gov.br – acesso em 22/09/2022 (Editado). 

 

4.1 Processo produtivo 

4.1.1 Matérias-primas e insumos 

De maneira geral, as atividades industriais de fabricação de calçados de couro (CNAE 153190100) e 
fabricação de partes para calçados, de qualquer material (CNAE 154080000), são realizadas conforme 
a demanda da parte comercial/vendas de clientes da empresa. Para a realização destas atividades, o 
empreendimento registrou no item 7 do RPCA (fl. 4) as seguintes matérias-primas e insumos, com 
seus respectivos consumos:  

• Cola para a colagem de diversos componentes dos calçados – 1063 kg/mês; 

• Solvente insumo para a preparação da sola dos calçados – 300 Litros/mês; 
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• Halogênico insumo para a preparação da sola dos calçados – 12 Litros/mês; 

• Couro matéria-prima aplicada na confecção dos calçados – 1536 metros/dia; 

• Espuma matéria-prima aplicada na confecção dos calçados – 2 kg/dia; 

• Estopa insumo para a preparação da sola dos calçados – 400 kg/mês; 

• EVA matéria-prima aplicada na confecção dos calçados – 15 unidades/dia; 

• Linha (carretel) matéria-prima aplicada na confecção dos calçados – 3 kg/dia; 

• Forro matéria-prima aplicada na confecção dos calçados – 3.300 metros/mês; 

• Tecido sintético matéria-prima aplicada na confecção dos calçados – 100 metros/mês. 

Adicionalmente, foi informado em descrição anexa ao RPCA (fl. 12) que a matéria-prima recebida na 
unidade fabril é constituída, principalmente, de rolos de tecidos de diferentes materiais (couro, sintético 
etc.), latas de solvente e de cola, e de acessórios utilizados no acabamento dos calçados (produtos). 
As matérias-primas/insumos são recebidas e descarregadas manualmente, sendo armazenadas no 
almoxarifado (1º pavimento) e posteriormente distribuídas para os setores do processo produtivo onde 
serão utilizadas.  
 

4.1.2 Equipamentos  

Dentre os equipamentos utilizados nas atividades, o empreendimento registrou diversos em lista anexa 
ao RPCA (fl. 9), onde destacam-se os seguintes equipamentos principais: 

• 01 balancim de braço móvel 1, do fabricante: POPPI 

• 01 máquina de dublar contínua, do fabricante: ERPS; 

• 02 máquinas de pré-conformação, do fabricante: CONCÓRDIA MÁQUINAS; 

• 04 máquinas de costura: 02 zig zag e 01 reta, do fabricante: RICCOL e 01 lateral, do fabricante: 

PFAFF; 

• 01 prensa para emenda cega e 02 prensas sorveteira, do fabricante: SAZI, 02 prensas horizontais, 

do fabricante: MR MÁQUINAS e 03 prensas boca de sapo, do fabricante: MECSUL; 

• 01 máquina de conformar a frio, 03 secadores/reativadores horizontais ultra rápido, 02 máquinas 

reativadoras e vaporizadoras e 01 máquina reativar couraça a vapor, todas do fabricante: 

MECSUL; 

• 01 máquina de rebater planta e cama de salto, do fabricante: SAZI; 

• 01 forno conformador turbomax, do fabricante: POPPI e 01 estufa, do fabricante: PETRY 

MÁQUINAS 

• 01 máquina para montar base hidráulica/computadorizada, do fabricante: ERPS; 

• 02 máquinas de montar bico: 01 do fabricante: ERPS e 01 do fabricante: POPPI; 

• 01 serra fita, do fabricante: CASA VERDE; 

• 23 máquinas de costura, do fabricante: IVOMAQ. 
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4.1.3 Descrição do processo produtivo 

O empreendimento produz diferentes modelos de calçados femininos (sandálias, sapatos com saltos, 
“rasteirinhas”, dentre outros) para venda e comercialização destes a clientes da empresa. O processo 
produtivo é descrito a seguir:  

1) Inicia com o recebimento e descarregamento manual das matérias-primas, sendo conferidas e 

armazenadas no almoxarifado (1º pavimento) para posterior distribuição nos setores do processo 
produtivo onde serão utilizadas;  

2) Em seguida ocorre a preparação das peças, que envolve principalmente as etapas de corte dos 

tecidos e colagem. A etapa de corte constitui-se na primeira etapa do processo de fabricação do 
calçado, podendo ser manual ou mecânica. Os tecidos, com exceção do couro, são cortados em 
formas, dimensões e quantidades conforme estabelecido nas fichas de produção diária. Vale 
ressaltar que a empresa em tela informou, por meio de declaração, que já recebe em suas 
dependências o couro já beneficiado (cortado e curtido) da sua filial localizada em Campo Bom, no 
Rio Grande do Sul, e desta forma não terceiriza nenhuma etapa de seu processo produtivo. O couro 
recebido representa 90% dessa etapa na produção, desta forma, a etapa de corte com os demais 
tecidos é realizada apenas para 10% da etapa na sua produção;  

3) Depois do corte, o cabedal é conferido e encaminhado para o setor de montagem. Para o 

cabedal/peças em couro, o tecido passa pela chanfragem, um equipamento que irá diminuir a 
espessura do tecido. Em seguida, é feita a costura das peças, também conhecida como pesponto, 
que representa uma das atividades desenvolvidas na etapa de preparação do cabedal. Assim, nesta 
etapa, são costurados diferentes componentes para confecção do cabedal, em forma e quantidades 
conforme previsto o modelo do calçado. Além da costura, a atividade de colagem de peças e 
detalhes também é parte integrante do processo de preparação do cabedal;  

4) Em seguida é realizada a preparação da palmilha, onde as palmilhas são recebidas prontas e 
separadas para o início da montagem final, onde ocorre a fixação da palmilha na forma metálica e 
em seguida a colagem do cabedal na palmilha. Posteriormente a esta etapa, ocorre a conformação 
do cabedal na forma a partir da utilização de equipamentos específicos. Através de máquinas que 
trabalham com princípio de pressão e temperatura, ocorre inicialmente a fixação e conformação do 
bico do calçado. Em seguida é utilizada a máquina de montagem de calcanhar e finalizando ocorre 
a colagem das laterais do calçado;  

5) Após a sua conformação, o cabedal afixado na palminha é lixado de forma a melhorar o 

acabamento e facilitar o processo de colagem/montagem final;  
6) Em paralelo ao processo de preparação e montagem do cabedal, ocorre a preparação da sola 

numa área específica do galpão. Inicialmente a sola é limpa utilizando-se o solvente que tem a 
função de retirar possíveis resíduos impregnados, para em seguida aplicar o halogênico na sola 
para promover a abertura dos poros da sola de modo a facilitar a penetração da cola conferindo 
maior aderência da mesma e melhor montagem do calçado. Após isso, a sola é colocada no 
processo de montagem do calçado, onde ocorre a passagem de cola na sola e no conjunto 
cabedal/palmilha;  

7) Em seguida, o conjunto cabedal/palmilha e sola, é colocado em uma esteira de forno reativador, 
onde inicialmente passam por uma estufa que realiza a secagem da cola, evaporando o solvente 
de forma rápida, para em seguida, ocorrer o processo de reativação da cola de forma a melhorar a 
qualidade do processo de montagem;  

8) Seguidamente ao processo de montagem, o calçado passa pela etapa de prensagem mecânica 
para realizar a fixação final de modo a garantir maior qualidade e segurança do serviço executado. 
Após a prensagem, o calçado é colocado na geladeira para agilizar o processo de secagem e 
consolidar o processo de fixação;  

9) Em seguida, o calçado é encaminhado para a etapa de acabamento e embalagem, que funciona 

como um controle de qualidade final de modo a garantir que o produto enviado ao cliente esteja em 
perfeitas condições. Nesta etapa é feita a limpeza do calçado, além de serem aparadas pontas de 
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linha que porventura possam existir na costura do cabedal. Em seguida o calçado é colocado no 
interior das caixas de papelão individuais que serão encaminhadas para a expedição;  

10) E finalmente na etapa de expedição as caixas individuais são acondicionadas em caixas 

coletivas (capacidade de 12 a 15 caixas individuais) que são separadas conforme numeração e 
modelo para posteriormente serem encaminhadas aos clientes. 

É importante mencionar que o empreendimento informou por meio de declaração protocolada, que não 
realiza terceirização do processo produtivo, como também verificado em vistoria. 
 

4. ASPECTOS AMBIENTAIS 

A presente seção busca avaliar a respectiva documentação e apresentar os diferentes aspectos 
ambientais oriundos do empreendimento observados durante a vistoria técnica da equipe da SMMA 
realizada em 21/09/2022. 

4.1 Ruídos e vibrações 

A empresa registrou em seu RPCA (fl. 9) que possui equipamentos como fontes geradoras de ruídos e 
vibração, que são as máquinas de costura e balancinho de corte, e que as paredes de alvenaria do 
galpão funcionam como barreiras de contenção das emissões sonoras.  

De maneira geral, durante a vistoria foi constatado que as etapas produtivas das atividades de 
fabricação de calçados de couro (CNAE 153190100) e fabricação de partes para calçados, de qualquer 
material (CNAE 154080000) geram ruídos pouco significativos, de baixa percepção, pois os 
equipamentos são de pequeno porte. Além disso, nada é percebido na área externa do 
empreendimento, pois há ruído de fundo significativo devido ao tráfego de veículos, uma vez que do 
outro lado do Córrego Engenho Nogueira se encontra Anel Rodoviário Celso de Melo e suas vias 
marginais.  

Assim, considerando a característica ruidosa do local devido à presença do movimentado Anel 
Rodoviário Celso de Melo e suas vias marginais e de outras empresas vizinhas de atividades 
industriais, comércio e serviços, tudo indica que o risco de incômodos relacionados a poluição sonora 
proveniente do empreendimento em tela é baixo ou inexistente.  
 

4.2 Emissões atmosféricas 

A empresa LUIZA BARCELOS CALÇADOS S/A registrou em seu RPCA (fl. 4) que gera efluentes 
atmosféricos proveniente do uso do solvente para limpeza da sola para a montagem do calçado, 
lançado de forma indireta, e de material particulado devido ao processo lixamento na etapa de 
acabamento, em seu processo produtivo. No entanto, durante a vistoria, foi constatado que não há 
geração visível de emissões atmosféricas. Foi verificado que as etapas de colagem que ocorrem a 
quente há geração quase nada perceptível no ambiente interno do galpão.  

Adicionalmente, foi também constatado em vistoria que a cozinha industrial do refeitório dos 
funcionários, conta com sistema de exaustão sem filtro que passa por manutenção semestral. Foi 
informado pelos colaboradores da empresa que não se realiza fritura no local. Entretanto a equipe 
técnica alertou aos colaboradores presentes que há a necessidade de instalação de filtros básicos, 
atendendo ao disposto na norma técnica ABNT NBR 14.518, o que será reforçado nas ressalvas da 
licença, caso seja concedida. 
 

4.3 Efluentes líquidos 
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O empreendimento informou no RPCA (fl. 5) que gera efluentes líquidos oriundos da água de lavagem 
dos utensílios da cozinha industrial do refeitório, os quais são encaminhados para a caixa separadora 
de água/óleo (CSAO) e lançados na rede de esgotamento da COPASA. 

Foi informado na vistoria que a empresa possui contrato PRECEND com a COPASA e que a 
amostragem é realizada trimestralmente em dois pontos de coleta, onde um só recebe o efluente do 
refeitório após passar por caixa de gordura e outro que recebe a purga do compressor, que antes 
passa por uma CSAO. Durante a vistoria, a equipe da SMMA constatou que não há geração direta de 
efluentes líquidos no processo produtivo.  

Adicionalmente, o empreendimento apresentou o novo contrato PRECEND, nº 21.2729, emitido em 
03/12/2021, o qual substitui o contrato PRECEND anterior nº 17.1745.  

4.4 Resíduos sólidos 

Conforme informações contidas no RPCA (fl. 5 e 6), na Declaração de Movimentação de Resíduos – 
DMR nº 87334, e prestadas durante a vistoria técnica, o empreendimento gera os seguintes resíduos 
perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe II) provenientes de sua produção, conforme a norma 
ABNT NBR 10.004 - Resíduos Sólidos – Classificação: 

 Resíduos perigosos (Classe I) 
o Vasilhames vazios com restos de cola, originários do setor de montagem da produção, 

cerca de 470 kg por mês, acondicionados/armazenados temporariamente em recipiente 
adequado, em galpão coberto e seguro, sendo coletados, transportados e destinados para 
blendagem coprocessamento pela empresa DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA; 

o Tambor vazio de solvente, originários do setor de montagem da produção, cerca de 15 kg 
por mês, acondicionados/armazenados temporariamente em recipiente adequado, em galpão 
coberto e seguro, sendo coletados, transportados e destinados para blendagem 
coprocessamento pela empresa DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA; 

o Galão vazio de halogênico, originários do setor de montagem da produção, cerca de 1,2 kg 
por mês, acondicionados/armazenados temporariamente em recipiente adequado, em galpão 
coberto e seguro, sendo coletados, transportados e destinados para blendagem 
coprocessamento pela empresa DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA; 

o Resto de estopa, originários do setor de montagem da produção, cerca de 20 kg por mês, 
acondicionados/armazenados temporariamente em recipiente adequado, em galpão coberto e 
seguro, sendo coletados, transportados e destinados para blendagem coprocessamento pela 
empresa DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA; 

o Óleo da caixa separadora, originários do setor de montagem da produção, cerca de 400 kg 
por mês, acondicionados/armazenados temporariamente em recipiente adequado, em galpão 
coberto e seguro, sendo coletados, transportados e destinados para tratamento de efluentes 
pela empresa DESENTUPIDORA PALMIRA LTDA; 

o Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, originários do setor 
de montagem da produção, cerca de 20 unidades por mês, acondicionados/armazenados 
temporariamente em recipiente adequado, em galpão coberto e seguro, sendo coletados, 
transportados e destinados para descontaminação de lâmpadas pela empresa DRUCK 
CHEMIE BRASIL LTDA; 

 

 Resíduos não perigosos (Classe II)  
o Restos de tecidos, oriundos do setor de montagem da produção, cerca de 340 kg por mês, 

acondicionados/armazenados temporariamente no abrigo de resíduos, sendo coletados, 
transportados e destinados pela SLU para o aterro sanitário. Neste caso, recomenda-se 
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sempre encaminhar este tipo de resíduo para a reciclagem. Para o caso dos restos de tecido 
em couro, este deve ser sempre direcionado como resíduo perigoso (Classe I) e ter 
destinação ambientalmente adequada por empresa especializada; 

o Resíduos de papel e papelão, oriundos do setor de montagem da produção, cerca de 100 kg 
por mês, acondicionados/armazenados temporariamente no abrigo de resíduos, sendo 
coletados, transportados e destinados para reciclagem GREGORIO RECICLAGEM LTDA; 

o Resíduos de escritório, oriundos do setor administrativo, cerca de 20 Litros por dia, 
acondicionados/armazenados temporariamente no abrigo de resíduos, sendo coletados, 
transportados e destinados para reciclagem GREGORIO RECICLAGEM LTDA; 

o Carretel de linha, oriundos do setor de montagem da produção, cerca de 2 kg por mês, 
acondicionados/armazenados temporariamente no abrigo de resíduos, sendo coletados, 
transportados e destinados para reciclagem GREGORIO RECICLAGEM LTDA; 

o Resíduos comuns, originários de toda a empresa, cerca de 50 Litros por mês, 
acondicionados/armazenados temporariamente no abrigo de resíduos, sendo coletados, 
transportados e destinados pela SLU para o aterro sanitário. 

Além da Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR nº 87334, a empresa apresentou os 
seguintes Certificado de Destinação Final CDF’s referentes aos resíduos de papel e cartão (Classe II 
B) emitidos por GREGORIO RECICLAGEM LTDA referentes aos períodos de: 17/05/2022 até 
17/05/2022, 31/05/2022 até 31/05/2022, 01/07/2022 até 01/07/2022, 15/07/2022 até 15/07/2022, aos 
resíduos de embalagens contaminadas por resíduos de substâncias perigosas (Classe I) emitidos por 
DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA referentes aos períodos de: 01/05/2022 até 31/05/2022 e 01/07/2022 
até 31/07/2022. Também apresentou o ALF nº 000437 e a Licença Ambiental Simplificada nº 3483 
vigentes, da empresa GREGORIO RECICLAGEM LTDA, bem como a Licença Ambiental nº 23/12, 
porém vencida, da empresa DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA. Mas em consulta ao Sistema MTR, a foi 
verificado a regularização da empresa com a Licença Ambiental Simplificada nº 446/19, emitida pela 
SEMAD, válida até 13/06/2029. A regularização da empresa DESENTUPIDORA PALMIRA LTDA foi 
também verificada em consulta ao Sistema MTR por meio da Licença Ambiental nº 027/2019, emitida 
pela SEMAD, válida até 07/02/2029. 

Cabe mencionar que, durante a vistoria, foi constatado que os abrigos de resíduos sólidos se 
encontravam em bom estado de conservação e organizados. Foi informado pelos colaboradores que 
os resíduos de couro (restos de tecido em couro) estão sendo destinados como resíduos perigosos 
(Classe I). Também foi informado pelo Sr. Cristiano (colaborador da empresa) que todo resíduo gerado 
diretamente no processo produtivo tem sido destinado como perigoso (Classe I). 
 

4.5 Armazenamento de produtos químicos 

Devido as suas atividades de fabricação de calçados de couro (CNAE 153190100) e fabricação de 
partes para calçados, de qualquer material (CNAE 154080000), o empreendimento armazena em suas 
dependências produtos químicos, considerados perigosos, que são matérias-primas/insumos utilizados 
nestas atividades. Conforme já citado no item 4.4.1, o empreendimento registrou no RPCA (fl. 4) os 
seguintes produtos químicos, bem como anexou ao protocolo suas respectivas FISPQ’s (115 p.): 

1) AM 01 ESPECIAL (para montagem de calçados), AM 02 F (para montagem de calçados) e AM 
667 (solvente): FISPQs (fls. 1 a 30); 

2) TEK BOND – 725 (adesivo instantâneo), Arteline 5010 (cola), Ultralub Silicone Spray LN (Aerossol. 
Mistura de óleo de silicone, solvente e gás propelente), PVC SOLV (adesivo para PVC), AM 1018 
(cola de couro natural e sintético, nylon, lona, tecidos em geral, etc): FISPQs (fls. 31 a 60); 

3) AM 740 (para montagem de calçados), AM 664 (mistura de solventes orgânicos) e AM 1017 
(dispersante aquoso de polímero): FISPQs (fls. 61 a 78); 

4) Ácido Tricloroisocianúrico: FISPQ (fls. 79 a 90); 
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5) FIXFORM (preparação aquosa de terpolímero carboxilado a base de estireno butadieno e 
acrilonitrila): FISPQ (fls. 91 a 97); 

6) RT ST 108/C Apresto NO4335 (emulsões de silicone, essência, conservantes e água): FISPQ (fls. 
98 a 101); 

7) RT ST 104/M (Mistura que contém: acetato de etila, nitrocelulose, corantes e pigmentos 
metalizados): FISPQ (fls. 102 a 110); 

8) Wax 22 47850 (emulsão de ceras): FISPQ (fls. 111 a 115). 

Em observância às FISPQs de grande parte dos produtos químicos mencionados anteriormente, 
destaca-se os aspectos de serem produtos químicos perigosos à saúde humana (tóxico por inalação, 
ingestão, corrosivo e irritação à pele e olhos), ao meio aquático e principalmente ao perigo de inalação 
de gases tóxicos numa possibilidade de incêndio. 

Considerando todas as informações contidas nas FISPQ’s de todos os produtos químicos usados e 
armazenados pelo empreendimento, e com o objetivo de evitar possíveis riscos à vizinhança oriundos 
de possibilidade de incêndio, deve-se considerar a manutenção de um AVCB emitido pelo Corpo de 
Bombeiros ou comprovante de que há um processo em andamento neste órgão, pois trata-se de 
substâncias perigosas e inflamáveis, em que suas combustões geram inadvertidamente gases nocivos 
ao ser humano. Desta forma, o empreendimento deverá obter e manter o AVCB vigente. 
 

4.6 Áreas de Preservação Permanente – APP 

Durante a vistoria foi constatado que na parte dos fundos do empreendimento (fora dos limites da 
empresa), o leito do córrego Engenho Nogueira, afluente do Ribeirão Pampulha, se encontra em 
situação crítica, com grande quantidade de resíduos de construção civil nos fundos e nas margens do 
córrego, indicando que o local se tornou um bota fora irregular de uma empresa vizinha, que segundo 
relatos despeja material de caçambas na área, como já mostrado na Figura 4. Além disso, foi 
observado que o fundo do leito do mesmo córrego estava com manchas pretas, o que pode 
caracterizar lançamento de efluente oleoso a montante, como já apresentado na Figura 1. Como 
consequência do acúmulo de resíduos, pôde ser verificado uma redução drástica da seção transversal 
e da capacidade de escoamento da calha do córrego. Entretanto, também foi constatado que esses 
impactos não foram gerados pela Luiza Barcelos Calçados S/A, que inclusive já teve problemas 
relacionados a transbordamento do córrego no trecho onde se encontram os entulhos. 

Por meio de Consulta ao SGCE e de reunião com a Diretoria de Licenciamento Ambiental, a equipe 
técnica verificou que tal situação já está sendo tratada a uns anos em processo à parte. Foram 
encontrados vários autos de notificação e de infração destinados às empresas responsáveis, bem 
como pareceres técnicos emitidos pela SMMA como apoio técnico à fiscalização.  

Como apresentado na Figura 6, a parte do galpão da Luiza Barcelos Calçados S.A. voltada para a 
rodovia ocupa Área de Preservação Permanente – APP do Córrego Engenho Nogueira.   

A Luiza Barcelos Calçados S.A. obteve o Certificado de autorização para ocupação em área de 
preservação permanente – APP nº 0553/17 em 16/08/2017, que no momento da realização do 
requerimento já se encontrava vencido. O Certificado nº 0553/17 solicitou que “A ocupação deverá 
permanecer com área permeável atual”, sendo essa uma diretriz única do seu anexo.  
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Figura 6: Localização do empreendimento em relação às APP’s.  

Fonte: bhmap.pbh.gov.br – acesso em 22/09/2022 (Editado). 

 

Na vistoria técnica de 21/09/2022 foi constatada que a área descoberta adjacente ao galpão se 
encontra permeável. Entretanto, conforme pode ser visto na Figura 7, sem impermeabilizar o solo, a 
empresa realizou uma construção de uma estrutura metálica coberta com um tipo de lona. Ainda que a 
permeabilidade nessa área tenha sido mantida, se trata de uma estrutura que impede a ocorrência de 
infiltração de águas pluviais na área coberta. Sendo assim, em 29/11/2022, a equipe técnica 
encaminhou à Diretoria de Licenciamento Ambiental (DLAM) e à Assessoria Jurídica (AJU-MA) da 
SMMA o questionamento quanto à necessidade de remoção desta estrutura metálica coberta com lona 
do local.  

 

 

Figura 7: Estrutura metálica coberta em área permeável na APP  
Fonte: Registro fotográfico da SMMA de 21/09/2022. 
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A Diretoria de Licenciamento Ambiental (DLAM) encaminhou a Assessoria Jurídica (AJU-MA) da 
SMMA uma consulta sobre a possiblidade ou impossibilidade de regularização da ocupação de Área 
de Preservação Permanente (APP hídrica – Córrego Engenho Nogueira). A referida consulta esteve 
acompanhada da informação de que se trata de terreno indiviso de um único proprietário e que não 
fora objeto de parcelamento.  

Em 22/12/2022, a Assessoria Jurídica (AJU-MA) da SMMA manifestou por meio da Análise jurídica 
complementar ao Parecer Técnico 2297/22 (GELAI/SMMA), Parecer Jurídico n° 2494/22, que dada a 
ausência de parcelamento e por se tratar de terreno indiviso, não conjecturou a possiblidade de 
aplicação do Parecer Classificado da PGM nº 9596/10 tampouco a Deliberação Normativa COPAM 
nº 236. O parecer relatou o seguinte: 

“Dada a ausência de parcelamento da referida área onde está localizado o empreendimento dá 
evidências da conformação antiga de um núcleo urbano informal, ou seja, de difícil reversão 
quando considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias 
de circulação e a presença de equipamentos públicos. Neste sentido, tendo sido constatada a 
presença de núcleo urbano informal que ocupa área de APP não identificada como área de 
risco, torna-se possível – a partir do previsto no artigo 65 da Lei Federal 12.651/2012 (Código 
Florestal) – que o empreendedor dê entrada no pedido para implantação de REURB-E com 
possibilidade de proposição de plano para recuperação para ambas as margens do córrego.” 

Dessa forma, a Assessoria Jurídica (AJU-MA) da SMMA concluiu que há a necessidade de submissão 
do processo de Licença de Operação Corretiva ao COMAM para que em rito próprio, seja avaliada a 
possibilidade de concessão de prazo para que o empreendedor realize a REURB-E que contemple 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação do núcleo urbano 
informal ao ordenamento territorial urbano, ou apresente Plano de Recuperação da APP. 

 

5. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES 

A LO nº 0599/17 é constituída de 2 (duas) condicionantes. A avaliação foi baseada na análise da 
documentação apresentada no protocolo de nº 08487/22, protocolizado em 31/08/2022 junto à SMMA. 

A avaliação do cumprimento das 2 (duas) condicionantes da Licença de Operação – LO nº 0599/17, foi 
registrada no Parecer Técnico nº 1921/22 e no Ofício nº 2291/22, onde constatou-se o atendimento das 
condicionantes 1 e 2 da mesma para o período avaliado. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 

A documentação apresentada contribuiu de forma satisfatória para a análise do requerimento de 
renovação de licença. O RPCA foi preenchido adequadamente pelo responsável técnico da empresa. 
No entanto recomenda-se ao empreendedor sempre a atentar-se quanto ao envio de forma clara e 
atualizada de todas as informações necessárias solicitadas na Orientação para o Licenciamento de 
Empreendimento de Impacto Ambiental - OLEI para os futuros requerimentos. As informações 
relevantes principalmente quanto aos aspectos ambientais relacionados às emissões atmosféricas e 
produtos químicos podem interferir na continuidade da análise ambiental do processo de 
licenciamento. 
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7. CONCLUSÃO 

Em 25/08/2022 a LUIZA BARCELOS CALÇADOS S/A requereu a renovação de sua Licença de 
Operação, LO nº 0599/17 fora do prazo (ticket nº 31.00404699/2022-35). Em 21/09/2022 foi realizada 
vistoria técnica presencial ao empreendimento. Após análise, o presente parecer é favorável a 
concessão da Licença de Operação Corretiva ao empreendimento.  

Conforme orientação da Assessoria Jurídica (AJU-MA) da SMMA, registrada no Parecer Jurídico 
n° 2494/22, há a necessidade de submissão do processo de Licença de Operação Corretiva – LOC ao 
COMAM para que em rito próprio, seja avaliada a possibilidade de concessão de prazo para que o 
empreendedor realize a REURB-E que contemple medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
destinadas à incorporação do núcleo urbano informal ao ordenamento territorial urbano, ou apresente 
Plano de Recuperação da APP. 

Caso o COMAM se posicione como favorável à realização da REURB-E ou do Plano de Recuperação 
em APP em rito próprio e que a LO já seja concedida ao empreendimento LUIZA BARCELOS 
CALÇADOS S/A, deverão ser atendidas as disposições, condicionantes e ressalvas propostas no 
Anexo I do presente Parecer Técnico. 

Cabe esclarecer que, a SMMA não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos 
ambientais apresentados, 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). 

Nesses termos, é o relatório. 

 

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2022 

 

Marcus Alexandre de Carvalho Winitskowski da Silveira / BM 127207-X 

Engenheiro Metalurgista 

 

Bruno da Silva Tolentino / BM 109986-6 

Engenheiro Ambiental 

Ciente: 

 

Wanderson Marinho de Abreu / BM 81.655-1 

Gerente de Licenciamento de Atividades Industriais 

 

Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni / BM 74.173-X 

Diretor de Licenciamento Ambiental 
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ANEXO I 

CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Licenciamento ambiental do empreendimento denominado LUIZA BARCELOS CALÇADOS S/A, situado 
na Rua Dinal, 300, Bairro Caiçaras, Processo nº 31.00404699/2022-35, sendo referente à concessão de 
Licença de Operação Corretiva. Após análise do expediente e em atendimento à Lei Municipal n.º 4253, 
de 04 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto n.º 5893, de 16 de março de 1988, nos termos 
do Art. 344 da Lei Municipal nº 11.181/19, do Decreto Municipal Nº 17.266/20 e da Deliberação Normativa 
nº 102/20 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM. 

Item Condicionante Prazo 

1 

Apresentar a Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR na 
forma e prazos estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM nº 
232/2019 juntamente com a cópia da licença ambiental das 
empresas responsáveis pela coleta, tratamento e destinação final 
desses resíduos (ver ressalvas 4 a 6). 

Anualmente 

2 
Apresentar documento emitido pela COPASA, comprovando que os 
efluentes líquidos lançados na rede coletora estão de acordo com 
as normas internas e com o contrato de prestação de serviço. 

Anualmente 

3 Apresentar documento que comprove a outorga de direito de uso 
de recursos hídricos do poço existente. 

180 dias após a 

emissão da L.O. 

4 
Apresentar comprovação de que o processo de renovação da 
outorga de direito de uso de recursos hídricos foi formalizado. 

Até o último dia de 

vigência da outorga 

anterior 

5 Apresentar a renovação da portaria referente à outorga de direito 
de uso de recursos hídricos. 

30 dias após publicação 

pelo IGAM 

6 
Apresentar cópia ou original de publicação da concessão desta 
licença ambiental em periódico regional ou local de grande 
circulação, nos termos do art. 31, da DN COPAM nº 217/17. 

30 dias após emissão 

da L.O. 

7 Apresentar protocolo de abertura de processo de REURB nos 
termos do Decreto Municipal nº 17.777/21. 

365 dias após a 

emissão da L.O. 

8 

Apresentar comprovação da realização de REURB-E que 
contemple medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
destinadas à incorporação do núcleo urbano informal ao 
ordenamento territorial urbano, ou apresentar Plano de 
Recuperação da APP, conforme deliberação do COMAM. 

Durante a vigência da 

L.O. 

Ressalvas: 

1) A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de 
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janeiro de 2008). Se futuramente forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites 

estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas; 

2) Todas as etapas geradoras de significativas emissões atmosféricas devem ser executadas em local 

apropriado e dotadas de sistemas de exaustão e, se for o caso, de controle para mitigar a emanação 

de particulados, névoas, gases, odores, etc, para além dos domínios físicos do empreendimento. Se 

forem constatados incômodos, medidas de adequação deverão ser propostas e implementadas. 

3) Para a cozinha industrial, é recomendável o uso de sistemas de controle de emissões atmosféricas, 

conforme consta na ABNT NBR 14.518, que retenham emissões gordurosas bem como o vapor 

d’água, reduzindo a possibilidade de incômodos à vizinhança. 

4) Resíduos sólidos classificados como perigosos (embalagens produtos químicos, embalagens de óleo, 

estopas, panos contaminados com óleo, lâmpadas fluorescentes, equipamentos de proteção 

individual, óleo usado, borra de tinta e outros), conforme ABNT 10.004/2004, deverão ser 

armazenados em local adequado, até que seja feita sua destinação final para empresas receptoras 

devidamente licenciadas; sendo que os comprovantes de destinação final destes resíduos devem ser 

arquivados durante a vigência da licença de operação;  

5) Resíduos sólidos gerados no processo produtivo, na área administrativa e comercial, tais como 

materiais plásticos, papéis, papelões, aparas de borracha e plásticos devem ser encaminhados à 

reciclagem preferencialmente; 

6) Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR – MG, 

conforme determina a Deliberação Normativa COPAM Nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, 

contemplando, entre outros aspectos: 

 Cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página 

eletrônica da FEAM; 

 A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR para todos os resíduos gerados no 

empreendimento; 

 Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do 

Certificado de Destinação Final – CDF; 

 Elaboração e envio anual, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de 

Resíduos – DMR, informando as operações realizadas no período, com os resíduos sólidos, 

observados os seguintes prazos:  

o I – Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR 

abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano do ano anterior; 

o II - Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR 

abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano do ano em curso. 

7) Somente utilizar água para consumo humano aquela proveniente do sistema de abastecimento da 

COPASA, pela legalidade perante a legislação vigente no Município e por ser uma água que atende 

aos padrões de potabilidade. 

8) Manter em vigor o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (AVCB) e disponível 
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no estabelecimento para eventuais consultas da fiscalização. 

9) Quando do interesse pela ampliação e modificação das condições operacionais, o empreendedor 

deverá requerer novo licenciamento ambiental; 

10) A renovação da Licença de Operação (LO) deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 

(cento e vinte) dias ao seu prazo de vencimento, ficando automaticamente prorrogada até a 

manifestação definitiva da SMMA, desde que atendido o prazo acima, conforme estabelecido nos 

parágrafos 1o e 2o do artigo 23 da Deliberação Normativa 90/18 do COMAM.  

 

 


