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1 INTRODUÇÃO 
 

Este parecer único tem como objetivo apresentar a análise dos aspectos ambientais do Aterro Sanitário 
implantado no município de Ribeirão das Neves (MG), de propriedade da Empresa Metropolitana de 
Tratamento de Resíduos S/A – EMTR, a fim de subsidiar o julgamento do pleito de Licença de Operação à 
Câmara de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização – CIF do Conselho 
Estadual de Política Ambiental – COPAM. 
 
A EMTR é uma sociedade anônima de propósito específico (SPE), constituída exclusivamente para a 
“exploração, mediante Concessão Administrativa, dos serviços de transbordo, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos urbanos nos municípios convenentes da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e Colar Metropolitano”. 
 
A atividade objeto desta análise, tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
gerados no município de Ribeirão das Neves é enquadrada sob o código E-03-07-7 e classificada como 
Classe 5, em virtude do seu porte G (grande) e seu potencial poluidor/degradador M (médio), de acordo 
com a Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004.  
 
O empreendimento obteve a Licença Prévia (LP) em outubro de 2008, aprovada pela Unidade Regional 
Colegiada (URC) Rio das Velhas/COPAM, com condicionantes, subsidiado pela análise do Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) apresentados. Na ocasião, conforme o 
que dispunha a DN COPAM 12/1994 (atualizada pela DN COPAM 225/2018) foi realizada Audiência 
Pública, em 29 de abril de 2008, no município de Ribeirão das Neves, para a exposição e discussão junto 
à comunidade acerca do empreendimento. 
 
Já em julho de 2010, em reunião ordinária dessa URC, foi concedida a Licença de Instalação (LI) 
condicionada ao cumprimento de medidas ambientais, com validade de 4 anos. Posteriormente, a LI foi 
prorrogada até 24 de novembro de 2017. 
 
Em 04/05/2016 o empreendedor apresentou o FCE – Formulário de Caracterização do Empreendimento 
na Supram CM dando origem ao FOB – Formulário de Orientação Básica nº 0501618/2016, para obtenção 
da Licença de Operação. 
 
O processo administrativo foi formalizado em 03 de junho de 2016, PA Nº 00748/2007/005/2016, 
referente a Licença de Operação - LO. A formalização do processo de LO se deu tempestivamente com a 
apresentação do Relatório Técnico (Protocolo SIAM Nº 0659132/2016), sob responsabilidade do 
engenheiro civil Domênico Barreto Granata, bem como os documentos exigidos no Formulário de 
Orientação Básica (FOB). 
 
Em atendimento ao inciso III do Art.38 da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17, na data de 
04/04/2018, o empreendedor manifestou o interesse pela permanência e continuidade da análise no 
âmbito da DN COPAM nº 74/04, conforme protocolo SIAM n° 0689992/2018. 
 
A discussão apresentada ao longo deste parecer foi pautada na análise técnica do citado Relatório, no 
Programa de Controle Ambiental - PCA apresentado no processo de LI, nos pareceres únicos que 
subsidiaram as decisões pelo deferimento das licenças do COPAM das fases anteriores do 
empreendimento, nas observações feitas em campo pela equipe técnica da GATLA/FEAM e do IEF 
durante vistoria realizada em 05/07/2018 e nas informações apresentadas pelo empreendedor. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
O aterro sanitário situa-se em uma área de aproximadamente 155 ha, de propriedade da Empresa 
Metropolitana de Tratamento de Resíduos S/A - EMTR, localizado na área rural do município de Ribeirão 
das Neves, divisa com o município de Esmeraldas, denominada como Fazenda Lagoinha, no Km 505,3 da 
rodovia BR-040, coordenadas geográficas Latitude: 19°44’2,4”S, Longitude: 44°08’18,01”O. O acesso à 
área é feito através da BR-040, interligada às vias pavimentadas do empreendimento. 
 
Conforme consulta à Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (IDE-Sisema) o empreendimento está localizado em área com baixo grau de potencialidade de 
ocorrência de cavidades e na mancha urbana, segundo a referência do IBGE 2005, e situa-se fora da área 
de segurança aeroportuária.  
 
O aterro sanitário foi concebido sob a técnica de rampas para receber resíduos sólidos urbanos, com vida 
útil aproximada de 23 anos considerando-se os parâmetros de projeção populacional e a taxa de geração 
per capta do município de Ribeirão das Neves. A média de aterramento de RSU está estimada em 211,33 
t/dia em início de plano para uma população de 331.045 habitantes e 314,64 t/dia em fim de plano para 
449.492 habitantes, ocupando uma capacidade acumulada de aterramento de 1.939.578,25 toneladas.  
 
Para a garantia da vida útil do empreendimento, será estabelecida como condicionante deste Parecer 
Único, a entrega de Relatórios de Acompanhamento da Operação do Aterro Sanitário contendo a 
caracterização qualitativa e quantitativa dos RSU aterrados, bem como sua origem, não devendo 
ultrapassar a projeção estimada anual (t/ano), conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Estimativa de geração e disposição de RSU no Aterro de Ribeirão das Neves/MG

 
         Fonte: Relatório Técnico (EMTR)– Estudo da Vida Útil (2018) 
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Ressalta-se a vigência no município de Ribeirão das Neves de legislação municipal dispondo acerca da 
proibição de recebimento de resíduos de natureza domiciliar e/ou residencial proveniente de outros 
municípios.  Isso não impede que no futuro, haja a mudança de legislação ou de entendimento do 
município de Ribeirão das Neves a esse respeito, e a EMTR, em se tratando de uma empresa constituída 
exclusivamente para a “exploração, mediante Concessão Administrativa, dos serviços de transbordo, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos nos municípios convenentes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano” obtenha a anuência do referido município para 
dispor em seu território RSU gerados em outros municípios.  
 
Cumpre salientar,  que neste caso, de forma a atender ao disposto na DN COPAM 180/2012, a adesão de 
outros municípios não previstos no processo de licenciamento ambiental deve ser submetida à análise 
prévia do órgão ambiental competente, mediante a apresentação de Relatório Técnico que contenha no 
mínimo: i) a análise do impacto ocasionado pelo aumento de resíduos recebidos por dia; ii) memorial 
descritivo da operação contendo a identificação da origem e a quantidade dos resíduos sólidos urbanos 
recebidos por dia e os dados obtidos no automonitoramento ambiental dos últimos 12 (doze) meses; iii) 
análise do impacto na redução da vida útil do aterro sanitário ou na capacidade de operação da unidade 
de tratamento, incluindo a descrição das medidas de adequação porventura necessárias; iv) análise dos 
impactos do tráfego ocasionados pelo aumento do fluxo de caminhões nas vias de acesso ao 
empreendimento, incluindo a descrição das medidas mitigadoras adotadas; v) anuência expressa do 
município sede para recebimento dos resíduos sólidos urbanos gerados no(s) município(s) que está (ão) 
sendo incluído(s) no instrumento de gestão compartilhada; vi) cópia da documentação pertinente à 
adesão do(s) município(s) ao consórcio público ou cópia do contrato público firmado entre o município 
participante do sistema de gestão compartilhada.  

  
Cumpre ressaltar que os resíduos Classe I (resíduos perigosos) não serão dispostos, sendo assim 
encaminhados para outras unidades licenciadas para promover sua destinação final. Assim, se torna 
expressamente proibida a disposição final desses resíduos neste empreendimento, conforme legislação 
ambiental vigente. 
 
Os resíduos sólidos que forem encaminhados ao empreendimento deverão ser caracterizados através de 
laboratório próprio e/ou terceirizado, em funcionamento conforme a DN COPAM nº 216/2017, para 
avaliar se atendem aos critérios de disposição junto ao empreendimento. Caso os resíduos sejam 
recusados, os mesmos deverão ser dispostos provisoriamente em baias de quarentena até sua retirada 
pelo responsável ou que sejam encaminhados para outro sistema de disposição final adequado para tal. 
 
Quanto à concepção do empreendimento, o aterro sanitário foi projetado para ser operado em duas fases 
separadas em áreas para aterramento de RSU, chamadas A e B, cada qual com 12 e 9 plataformas 
respectivamente, que deverão ter alturas finais de 5 m. 
 
Em vistoria do dia 05/07/2018, verificou-se a implantação da infraestrutura do aterro, e constataram-se as 
condições necessárias para o início da operação do empreendimento, especialmente no que se refere às 
estruturas de controle ambiental.  
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Figura 1 – Imagem do Aterro Sanitário da EMTR  

Fonte: Google Earth, 2018 

 
A disposição de resíduos se dará inicialmente pela Gleba A, tendo sido, portanto, reconformadas 4 plataformas 
de aterramento, 4 taludes e implantados parte dos sistemas de controle ambiental:  

 Impermeabilização da base do aterro em camadas de 70 cm de argila compactada, manta de PEAD de 

2 mm e 40 cm de argila; 

 Sistema de drenagem de percolado e drenagem de gás na primeira frente de operação; 

 Impermeabilização com manta de PEAD nas três primeiras plataformas; 

 Tanque de acumulação de percolado com volume 200 m³ para posterior envio ao tratamento em ETE 

da COPASA (1 tanque construído do total de 8 tanques projetados); 

 8 Poços de monitoramento de águas subterrâneas;  

 Sistema de drenagem pluvial.  

 
As unidades definitivas do empreendimento são: 

 Isolamento com cerca de arame e mourões de concreto, cerca viva; 

 Portão de acesso e guarita com vigia; 

 Balança; 

 Área administrativa e almoxarifado;  

 Oficina de manutenção e lavador de veículos; 

 Cozinha, vestiário e banheiros; 

 Viveiro de mudas; 

 Centro de Educação Ambiental.  

Gleba A 

Gleba B Unidades de Apoio 
Administrativo 

GPA – 
Penitenciária PPP 
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Os efluentes gerados nas unidades serão tratados em sistemas estáticos (sistema fossa-filtro-sumidouro). Para 
o tratamento de efluentes da oficina de manutenção e lavador de veículos existe uma caixa SAO (separadora 
de água e óleo).  
 

A utilização do recurso hídrico no empreendimento tem por finalidade o consumo humano, lavagem de 
veículos, aspersão de vias e irrigação no viveiro de mudas é proveniente de captação de água subterrânea 
em poço tubular profundo, conforme será descrito no item 5 desse parecer 
 

A energia elétrica é proveniente da concessionária local, a Companhia Energética de Minas Gerais – 
CEMIG. 
 
2.1 PERCOLADO 
 
O percolado é resultante da decomposição de matéria orgânica acrescida de substâncias lixiviadas a partir 
de compostos não orgânicos aterrados. Possui como principais características os elevados valores de 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e, em alguns casos, metais 
pesados como chumbo ou cobre. Tal efluente possui elevado potencial de contaminação, tanto do solo 
quanto de coleções hídricas subterrâneas e superficiais. 
 
O percolado gerado na operação do aterro devido à degradação dos resíduos sólidos será encaminhado 
para uma Estação de Tratamento de Efluentes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, 
conforme informado na Comunicação Externa nº CE - C0224062 desta Companhia, que faz referência ao 
andamento do processo de adequação ao PRECEND (Programa de Recebimento e Controle de Efluentes 
Não Domésticos). Este programa é constituído por duas etapas, que antecedem a assinatura do contrato 
de prestação de serviços. Estas etapas são denominadas como “Fase A” e “Fase B”, sendo a primeira 
definida pela caracterização do efluente não doméstico quanto à sua composição e projeto técnico de 
coleta e armazenamento. Já a segunda fase, é definida pela implantação de medidas técnicas, segundo 
orientação da própria COPASA, visando melhorias no projeto de coleta e armazenamento ou mesmo a 
proposição de um sistema prévio de tratamento. 
 
Neste caso, para a entrega da “Fase B” a COPASA concedeu o prazo de 455 dias, contados a partir da data 
de emissão da Licença de Operação, levando em consideração o período de 1 ano para geração e correta 
qualificação do chorume e mais 3 meses para elaboração do projeto.   
 
A COPASA informou, ainda, que durante este prazo concedido, o chorume gerado será recebido em uma 
ETE a ser definida na época. Para tanto, será estabelecida como condicionante a comunicação à essa 
companhia sobre a data inicial de geração do chorume e a definição pela mesma da ETE que fará o 
tratamento neste período inicial. 
 
No que se refere à “Fase B” do PRECEND, a adequação desta fase poderá alterar as características do 
empreendimento. Nesta hipótese, caso a COPASA julgue necessário a implantação de algum sistema de 
tratamento de efluentes no empreendimento, será solicitado, conforme condicionante deste Parecer 
Único, a apresentação do projeto deste sistema, bem como de suas estruturas acessórias, com seu 
respectivo memorial descritivo, informando também a destinação dos resíduos gerados.  
 
Em 27 de julho de 2015 a empresa GEOCAM Soluções Ambientais emitiu o Atestado de Estanqueidade 
referente à área de 49.176,50 m² de impermeabilização da base do aterro (gleba A) e ao tanque de 
acumulação de chorume de 200 m².  
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Ressalta-se que as práticas de impermeabilização e drenagem dos líquidos do interior do maciço são 
válidas desde que não haja recalque da fundação do aterro, pois caso haja a sua ocorrência, poderá 
romper-se a camada impermeabilizante do maciço, ocasionando infiltração no solo do percolado. 
Informa-se ainda que, em caso de instabilidade e ruptura do maciço de resíduos, poderá ocorrer 
afloramento do percolado com consequente contaminação do solo e com provável contaminação de 
coleções hídricas próximas.  
 
 
3 RESERVA LEGAL 

 
Foi apresentado o recibo de cadastro da Reserva Legal no CAR (Lei 12.651/12), em vistoria verificou-se 
que a área destinada a Reserva Legal encontra-se conservada e situada em 3 matrículas 39.205, 20946 R-
6 e 20945 R-5.  
 
 
4 COMPENSAÇÕES 

 
4.1 COMPENSAÇÃO POR INTERVENÇÃO EM APP 

 
O empreendedor protocolou o processo de compensação por intervenção em APP (Resolução Conama 
369/06), sob o nº 0096812-1170/2010-0, em 15 de setembro de 2010. De forma a complementar o 
processo, protocolou em 20/11/2017, sob o nº R0294707/2017 o Projeto Executivo de Compensação 
Florestal – APP.  Em vistoria verificou-se que a área de 0,38 ha destinada a tal compensação encontra-se 
conservada e situada na matricula 21438 R-1. 
Para o acompanhamento da proposta de compensação apresentada para a recuperação da APP, será 
estabelecido como condicionante deste Parecer Único, a comprovação da recuperação por meio de 
relatórios fotográficos descritivos a serem apresentados anualmente, durante 5 anos. 
 
Adicionalmente, também como condicionante, o empreendedor deverá apresentar o Termo de 
Compromisso de Compensação Ambiental com fins de Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente – APP, assinado entre as partes legais e sua publicação no Diário Oficial de Minas Gerais.  
 
4.2 COMPENSAÇÃO FLORESTAL POR INTERVENÇÃO NA MATA ATLÂNTICA (LEI 11.428/06)  

 
O empreendedor protocolou o processo para formalização de processo de compensação por intervenção 
na Mata Atlântica (Lei 11.428/06), sob o nº 0096809-1170/2010-9, em 15 de setembro de 2010. De forma 
a complementar o processo, protocolou em 20/11/2017, sob o nº R0294704/2017 o Projeto Executivo de 
Compensação Florestal. 
 
A equipe do Escritório Regional de Florestas e Biodiversidade Centro Sul – ERCS/IEF analisou a proposta 
do Projeto Executivo de Compensação Florestal (norteado pela Portaria IEF Nº 30, de 03 de fevereiro de 
2015) e emitiu o Parecer Único URFBio –CS 92/2018 concluindo pelo seu deferimento. O Parecer foi 
remetido à Câmara de Proteção à Biodiversidade e Áreas Protegidas do COPAM, nos termos do Art. 18 
do Decreto Estadual 44.667/2007 e aprovado em reunião do dia 23/07/2018.  
 
A aprovação do PECF foi condicionada à celebração do Termo de Compromisso de Compensação Florestal 
– TCCF, que ocorreu em 14/09/2018 sob o nº 2101090503418 e publicada no Diário Oficial de Minas 
Gerais em 10/10/2018.  
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4.3 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO SNUC 
 

O empreendedor protocolizou na Gerência de Compensação Ambiental do IEF o requerimento para 
formalização de processo de compensação ambiental, de acordo com o art. 36 da Lei Federal nº 
9.985/2000 (SNUC) e Decreto Estadual nº 45.175/09, alterado pelo Decreto nº 45.629/11, de acordo com 
os procedimentos estipulados pela Portaria do IEF nº 55, de 23/04/2012. 
 
O Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 2101010504911 foi firmado em 15/06/2011 e 
publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 23/07/2011. Os Documentos de Arrecadação Estadual – 
DAEs foram apresentados juntamente com os respectivos comprovantes de quitação.  
 
 
5 UTILIZAÇÃO E INTERVENÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 
 
O empreendimento é detentor da portaria de outorga n°385/2012 referente à captação de água 
subterrânea em poço tubular profundo. Em 22/11/2017 foi formalizado o processo de outorga n° 
27010/2017 para renovação da referida portaria, em conformidade com os artigos 12 e 14 da Portaria 
IGAM n°49/2010. 
 
O uso da água destina-se ao consumo humano, lavagem de veículos, aspersão de vias e irrigação no 
viveiro de mudas. De acordo com o balanço hídrico a demanda hídrica gira em torno de 65 m3/dia. O 
regime solicitado para atendimento dessa demanda foi de 5 m3/h com bombeamento durante 13 horas 
diárias.  
 
O cumprimento de condicionantes da referida portaria foi comprovado através da apresentação das 
planilhas de monitoramento (2015 a 2017) dos equipamentos instalados, bem como o relatório 
fotográfico dos mesmos. A condicionante referente à análise de água para os parâmetros de BTEX, HTP e 
HTA foi comprovada, com laudos de 2015 e 2017, não evidenciando alterações nos parâmetros avaliados. 
 
Este parecer único sugere o deferimento da Licença de Operação, e caso a mesma seja concedida, a 
portaria de outorga será publicada de acordo com a validade da licença expedida, conforme previsto na 
Portaria IGAM n° 49/2010, art. 4°, II, alínea a.  
 
Insta salientar que a portaria de outorga prevê condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor, 
conforme descrição abaixo: 
 

1.Realizar leituras semanais nos equipamentos instalados, armazenando-as na 
forma de planilhas, que deverão ser apresentadas a SUPRAM CM quando da 
renovação da outorga ou sempre que solicitado, levando-se em consideração as 
prerrogativas da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 2302/2015. PRAZO: A partir 
do recebimento do AR do Certificado de Outorga; 
 
2.Instalar dispositivos que permitam a coleta de água para monitoramento de 
qualidade e medições de nível estático (NE) e de nível dinâmico (ND), conforme 
Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n°2302/2015, e apresentar comprovação da 
instalação dos dispositivos junto à SUPRAM CM. PRAZO: 90 (noventa) dias a partir 
do recebimento do AR do Certificado de Outorga; 
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3.Realizar o monitoramento do nível estático e dinâmico do poço, com 
periodicidade mensal, armazenando os dados em forma de planilhas que deverão 
ser apresentadas à SUPRAMCM quando da renovação da portaria de outorga ou 
sempre que solicitado. PRAZO: durante a vigência da portaria de outorga; 
 
4.Apresentar teste de bombeamento de 24 horas, com recuperação completa do 
nível estático, incluindo ART do responsável pela execução do mesmo. PRAZO: 90 
(noventa) dias a partir do recebimento do AR do Certificado de Outorga; 
 
5.Apresentar cópia de protocolo de notificação junto à Vigilância Municipal em 
Saúde, sobre a captação de água outorgada na presente portaria, informando que 
se destina ao consumo humano, para que a mesma possa acompanhar o 
atendimento à Portaria de Consolidação nº 05, do Ministério da Saúde de 28 de 
setembro de 2017. PRAZO: 60 (sessenta) dias a partir do recebimento do AR do 
Certificado de Outorga; 
 
6.Efetuar o cadastro referente ao uso do recurso hídrico no Sistema de Cadastro de 
Usuários de Recursos Hídricos – SISCAD/IGAM, por meio do site 
http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br, PRAZO: 60 (sessenta) dias a partir do 
recebimento do AR do Certificado de Outorga. 

 
 
6 IMPACTOS IDENTIFICADOS / MEDIDAS MITIGADORAS 
 
Os impactos relacionados à operação de aterros sanitários estão vinculados, principalmente, a 
contaminação das águas subterrâneas e superficiais, contaminação dos solos, geração de ruídos, geração 
e emissão de poeira devida ao tráfego de veículos e equipamentos na execução de serviços, geração de 
poeira/particulado proveniente dos serviços de escavação, carga, descarga e transporte de terra, geração 
de gases, formação de processos erosivos, instabilidade geotécnica, danos a fauna além dos impactos 
sobre o meio socioeconômico. 
 
Serão descritos a seguir os impactos e as proposições de medidas mitigadoras que objetivam a diminuição 
e controle dos possíveis impactos considerando-se os componentes do empreendimento, cujos impactos 
são passíveis de mitigação. 
 
6.1 MEIO FÍSICO 

6.1.1 Alteração na qualidade do ar 

A operação do aterro envolve a movimentação de máquinas e de veículos diversos, inerentes ao 
empreendimento, tais como: transporte, carregamento e descarga de material terroso; preparação de 
frentes de trabalho (terraplenagens, impermeabilizações), e descarga, disposição e conformação dos 
resíduos. O desenvolvimento destas atividades acarreta emissões de materiais particulados, de natureza 
mineral e quimicamente inerte, além de gases dos motores dos veículos e máquinas utilizados.  
 
Além disso, a degradação da matéria orgânica presente nos resíduos depositados gera gases causadores 
de efeito estufa, tipicamente o metano (CH4) e o gás carbônico (CO2), presentes em grandes quantidades, 
além de outros contribuintes como amônia (NH3), hidrogênio (H2), gás sulfídrico (H2S), nitrogênio (N2) e 
oxigênio (O2). Considera-se a emissão de gás metano na atmosfera um impacto ambiental de maior 
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magnitude que o lançamento de gás carbônico, apesar de ambos serem gases causadores de efeito 
estufa. Tal consideração se faz uma vez que o metano possui capacidade de retenção de calor equivalente 
a 28 vezes a capacidade de retenção de dióxido de carbono (gás carbônico) e que concentrações de 
metano entre 5% e 15% são explosivas. 
 
Medida(s) mitigadora(s): Para o controle da emissão de poeiras provocada pela movimentação dos 
caminhões e máquinas deve-se realizar a umectação regular da frente de operação e locais de circulação, 
em especial nos meses secos.  
 
Para minimizar os efeitos da emissão do metano, usualmente, emprega-se a queima do gás gerado, 
evitando-se assim concentrações que possam causar risco contra a segurança do aterro, com a 
consequente transformação do metano em gás carbônico. Para tanto, os gases serão queimados em 
flares metálicos a serem instalados em cada dreno vertical, antes de serem emitidos para atmosfera, o 
que reduzirá consideravelmente a concentração de metano.  
 
Outra medida mitigadora para a emissão do metano seria seu aproveitamento energético. Para 
quantificar a energia que poderá ser produzida em um Aterro Sanitário, é necessário avaliar a quantidade 
de RSU efetivamente disposta, sua composição e sua produção de metano. 
 
Nesse sentido, o empreendedor propõe o monitoramento dos gases CH4, CO2, N2 e O2 nos pontos de 
exaustão dos drenos de biogás com frequência trimestral (fevereiro, maio, agosto e novembro) e sua 
execução ficará condicionada conforme Anexo I deste parecer. A partir dos monitoramentos e estudos a 
serem realizados, caso constatada a viabilidade técnica e ambiental do aproveitamento energético do 
biogás, deverá ser apresentado estudo técnico e projeto para instalação da unidade e demais 
componentes do sistema, que será condicionante deste parecer. 
 

6.1.2  Alteração nos níveis de ruído 

A elevação nos níveis de ruído na área de intervenção e seu entorno imediato, durante a fase de operação 
do empreendimento, se dará em decorrência do tráfego dos caminhões que transportam resíduos na 
área e nas vias de acesso, dos veículos e equipamentos relacionados às operações de descarga, 
espalhamento e cobertura. 
 
Medida(s) mitigadora(s): Adequação dos horários dos veículos durante a fase de operação do aterro; e 
checagem sistemática de motores, silenciadores e escapamentos de máquinas e veículos utilizados na 
operação. 
 

6.1.3 Alteração na qualidade das águas superficiais ocasionada por águas pluviais 

A precipitação de águas pluviais sobre a área do empreendimento em contato com resíduos sólidos ou 
com solos expostos adquire característica poluente, uma vez que faz o transporte e consequente 
disposição de solo ou resíduos sólidos em áreas não propícias. Ressalta-se ainda que o fluxo hídrico na 
área de aterro, caso ocorra de forma indiscriminada, pode causar erosões e pode aumentar a produção 
de lixiviado. 
 
Medida (s) mitigadora(s): Controle sobre as águas precipitadas sobre o aterro, visando à manutenção 
das condições ótimas de operação. Tal controle e mitigação são realizados a partir da implantação de um 
sistema de drenagem superficial, com condução das águas pluviais para tanques de decantação e 
posterior descarte em corpos hídricos naturais. 
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O sistema de drenagem será composto por uma rede de canaletas, que serão executadas durante a 
operação do aterro. Essas canaletas serão interligadas ao sistema de macrodrenagem, que é composto 
por escadas d’água, caixas de passagem, tubos de concreto, gabiões do tipo manta, bacias de dissipação.  
Este sistema definitivo deverá ser implantado gradualmente, à medida que o aterro for ascendendo de 
jusante para montante, integrando-o com o sistema operacional de cobertura definitiva. 
 

6.1.4 Alteração na qualidade das águas subterrâneas e superficiais ocasionada por efluentes 

A alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas poderá ocorrer quando forem estas 
atingidas por poluentes presentes no percolado gerado no aterro sanitário, bem como por efluentes 
líquidos de suas instalações de apoio. Considera-se esta hipótese, que, por qualquer razão prognosticada, 
os sistemas de impermeabilização da base do aterro e dispositivos de coleta de percolado possam falhar. 
 
Os efluentes líquidos gerados no empreendimento terão origem nas instalações sanitárias do escritório 
central/almoxarifado, oficina/pátio de manobras, guarita, balança rodoviária e viveiro de mudas. Tais 
efluentes possuem como característica principal a carga orgânica (Demanda Bioquímica de Oxigênio – 
DBO) e patogenicidade.  
 
Já os efluentes líquidos gerados nas atividades de manutenção e lavagem de veículos na oficina/pátio de 
manobras têm como compostos principais óleos e graxas.   
 
Medida(s) mitigadora(s): Para o tratamento do efluente sanitário foram implantados sistemas estáticos 
de tratamento para cada unidade componente das instalações de apoio, em geral composto por fossa, 
filtro anaeróbio e sumidouro. A administração e a oficina contam ainda com um sistema preliminar (uma 
caixa gradeada).  
 
Em relação ao efluente líquido da oficina/pátio de manobras, anterior à etapa da fossa séptica, foi 
implantada a caixa SAO (separadora de água e óleo) com a finalidade de retirar o óleo para enviar às 
empresas especializadas de Coleta e Destinação Final de Resíduos Oleosos.  
 
Para a proteção do solo e coleções hídricas subterrâneas, foi adotada a solução de impermeabilização da 
base do aterro, composta por uma camada de 70 centímetros de argila compactada, manta de Polietileno 
de Alta Densidade – PEAD de 2,0 milímetros e outra camada de 40 centímetros de argila compactada para 
proteção mecânica da manta de PEAD (gleba A). 
 
As pilhas de aterramento contarão com sistema de drenagem superficial, visando minimizar a produção 
do chorume, que desviará o aporte de águas pluviais, conforme citado previamente. O recolhimento do 
percolado no interior destas pilhas ocorrerá a partir de drenos de concreto, sobre a camada de 
impermeabilização, que conduzirá o líquido percolado aos tanques de acumulação.  
 

6.1.5 Risco de instabilidade e escorregamentos do maciço 

 Os maiores fatores que podem causar a instabilidade e escorregamento do maciço envolve a execução 
do aterro em condições que não atendam a geometria definida no projeto e a formação de camadas 
saturadas ou de superfície de água no interior do aterro, além de bolsões de gás, que incrementariam os 
efeitos de pressão neutra. Em segundo plano, a ocorrência de poças e de erosões em sulco pode alterar 
as condições de geometria e suporte e provocar instabilidades localizadas. A consequência destes 
eventos pode afetar o ambiente e expor as pessoas a riscos. 
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Medida(s) mitigadora(s): A operação do aterro formará taludes de resíduos estáveis, conforme definidos 
no projeto, com sistema de drenagem pluvial superficial que objetiva afastar a incidência de chuvas na 
área de aterragem e com sistema de drenos de gás e de chorume definitivos, de forma a evitar a 
ocorrência de supressões ou pressões neutras. Algumas medidas são importantes a serem tomadas de 
forma a minimizar estes impactos, como: finalização do maciço com solo compactado e cobertura vegetal 
nas superfícies das frentes de aterro que ficarão em espera ou já em cota de encerramento; inspeção 
rotineira do maciço, principalmente em época de chuvas e/ou logo após chuvas intensas, para a 
verificação de trincas e erosões com registro fotográfico e mapeamento do local adotando medidas para 
eliminar/corrigir o processo erosivo; instalação progressiva dos instrumentos para a medição do 
acompanhamento geotécnico. 
 
A instalação dos instrumentos para acompanhamento geotécnico do aterro, tais como os piezômetros e 
placas de recalque propostos, deverá ser comprovada por meio do Relatório Técnico de 
acompanhamento da operação do Aterro Sanitário, a ser apresentado na forma de condicionante deste 
parecer. 
 

6.1.6  Risco de ocorrência de processos erosivos 

A movimentação de solo constitui a essência da operação de um aterro sanitário, haja vista a necessidade 
de recobrimento dos resíduos sólidos aterrados. Sendo assim, tendo em vista a necessidade de 
armazenamento e também a necessidade de extração de material de recobrimento, formar-se-ão 
taludes, em solo susceptível à erosão. É notório que o aporte de deflúvios potencializará a formação de 
processos erosivos e consequente carreamento de sólidos às coleções hídricas próximas.  
 
Ressalta-se a possível geração de sólidos também em casos de instabilidade geotécnica nos taludes 
formados na frente de aterro e nos locais de extração de material de cobertura. 
 
Em vistoria ao empreendimento verificou-se início de processo erosivo junto à margem esquerda da via 
interna (coordenadas UTM 23k X=590682,5; Y=7818083,3), sendo solicitado como informação 
complementar um Relatório Técnico-Fotográfico comprovando o controle da erosão.  
 
Medida(s) mitigadora(s): O Relatório de controle da erosão foi apresentado sob o protocolo 
0777210/2018 e comprovou que no período de 23/07/2018 a 08/08/2018 foram realizados serviços em 
4 etapas: 1ª) reconformação do talude retirando os sulcos provenientes da erosão e regularização da 
superfície para o recebimento de solo orgânico; 2ª) reconformação do talude para o desvio das águas de 
chuva; 3ª) espalhamento de solo orgânico na superfície regularizada. O referido solo orgânico foi retirado 
do bota fora do empreendimento já contendo grande quantidade de sementes da vegetação local; 4ª) 
umedecimento e acompanhamento do crescimento da vegetação.  
 
O empreendedor apresentou também, como informação complementar, o Projeto de Contenção de 
processos erosivos do aterro sanitário EMTR, em que mapeou os pontos críticos, destacando os taludes 
oriundos de terraplenagem, canaletas de drenagem pluvial e seus pontos de lançamento, áreas com 
vegetação em desenvolvimento, estradas não pavimentadas e glebas para disposição final dos RSU. O 
projeto, ainda propõe o monitoramento dos processos erosivos dividido nas etapas de prevenção, 
inspeção e manutenção dos pontos críticos.  
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6.1.7 Risco de assoreamento de drenagens e corpos d´água 

Durante a operação há o risco de ocorrências de processos erosivos que poderá carrear material  para o 
sistema de drenagem e consequentemente causar o assoreamento do corpo d´água (córrego dos Pilões). 
 
Medida(s) mitigadora(s): Além das ações de controlar os processos erosivos, outros meios de mitigar 
esse impacto são: prever elementos de retenção de sedimentos operacionais e definitivos ao longo do 
sistema de drenagem; realizar inspeção rotineira, sendo intensificada na época de chuvas e/ou logo após 
chuvas intensas, para a verificação de acúmulo de sedimentos nos elementos de drenagem, com registro 
fotográfico e mapeamento do local vistoriado. Caso ocorra assoreamento, a limpeza do local poderá ser 
feita com máquinas ou manualmente, dependendo das condições da área afetada. O desassoreamento 
deverá ser precedido de medidas de contenção e estabilização da erosão, para se evitar a reincidência do 
problema.  
 

6.1.8 Alteração da paisagem natural 

Este impacto é inevitável, haja vista que a disposição de resíduos sólidos urbanos tem como premissa o 
aterramento destes resíduos, o que gera demanda por supressão de vegetação, extração de solo para 
recobrimento das pilhas e alteração na topografia natural. 
 
Medida(s) mitigadora(s): Usualmente, a mitigação é realizada pela recomposição vegetal da área 
recoberta, pelo plano de utilização futura para a área do aterro e por implantação de cortinas arbóreas 
no empreendimento. Através do funcionamento do viveiro de mudas serão reproduzidas espécies 
nativas, que serão sistematicamente plantadas na área do empreendimento, visando à complementação 
da cortina arbórea em torno da área e a manutenção do paisagismo local.  

 

6.2 MEIO BIÓTICO  

6.2.1 IMPACTOS SOBRE A HERPETOFAUNA 

6.2.1..1 Aumento da pressão de caça  

Conforme o estudo apresentado, a pressão de caça sobre as populações refere-se ao medo e 
desconhecimento da população em torno da importância desta fauna, principalmente das serpentes 
peçonhentas. O deslocamento destas serpentes, bem como de outros componentes da herpetofauna, 
associado ao aumento da população humana na área do empreendimento facilitará ações de captura e 
morte destes animais. Dessa forma, ocorrerá uma redução da riqueza e diversidade, bem como a 
eliminação ou extinção local de alguns grupos. 
 
Medida(s) mitigadora(s):  Programa de Educação Ambiental. 
 

6.2.1..2 Desequilíbrio e/ou supressão dos ambientes naturais  

Com a supressão dos ambientes marginais, somados ao intensivo aumento do tráfico de veículos e 
pessoas na região, consequente aumento dos níveis de ruído e poluição do ar, assoreamento de corpos 
d’água causados pelas obras, poderão provavelmente fazer a riqueza e diversidade de espécies da região 
declinar, causando empobrecimento da Herpetofauna local. Além disto, ocorrerá a provável 
desestruturação das populações em ambientes de conectividade direta com o empreendimento, em 
razão da adaptação da fauna aos novos habitats, bem como através de competições inter e 
intraespecíficas com decorrente substituição de espécies.  
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Medida(s) mitigadora(s):  Programa de Monitoramento da Herpetofauna  
 

6.2.2 IMPACTOS SOBRE A ICTIOFAUNA 

6.2.2..1  Mortandade e Extinção Local de Peixes 

Conforme estudo apresentado os impactos prognosticados para a comunidade ictiofaunística na fase de 
operação do empreendimento diz respeito ao potencial de contaminação da qualidade das águas através 
da descarga de agentes contaminantes (lixo) nos córregos localizados na ADA e AIA, que constituem 
fontes de geração de impacto (mortandade e extição local peixes) caso não sejam implantados sistemas 
de controle da poluição dos recursos hídricos. 
 
Medida(s) mitigadora(s):  Programa de Monitoramento da Ictiofauna 
 

6.2.2..2 Perda de Habitats e Extinção Local de Peixes, pela utilização da área para Depósito de Lixo 

A utilização dos locais para depósito de lixo na área de influência do futuro aterro sanitário, conforme 
estudo apresentado, poderá ocasionar no caso dos córregos a retirada de vegetação ciliar para o depósito 
do mesmo e consequentemente perda de parte dos nutrientes que são indispensáveis às comunidades 
de peixes ali residentes, além da perda de habitas por erosão e assoreamento.  
 
Medida(s) mitigadora(s):  Programa de Monitoramento da Ictiofauna 
 

6.2.3 IMPACTOS SOBRE A MASTOFAUNA 

6.2.3..1 Invasão por espécies exóticas   

Com o início das atividades do aterro espera-se que alguma espécie de rato doméstico (Rattus rattus, 
Rattus novergicus) venham a ocorrer com uma maior densidade populacional, o que poderá acarretar na 
invasão destes animais em residências próximas ao empreendimento. Além disto, a destruição do meio 
ambiente e a diminuição de predadores naturais leva ao descontrole das populações e consequente 
aumento de espécies oportunistas, inexistente nas condições naturais. 
 
Medida(s) mitigadora(s):  Programa de controle de pragas. 
 

6.2.3..2 Movimentação de veículos e máquinas e pessoas 

Com a operação do aterro haverá o aumento no fluxo de veículos e máquinas e consequentemente de 
pessoas. Podendo acarretar o aumento de acidentes com as espécies de mamíferos que ocorrem na área 
de inserção do empreendimento, que podem ocorrer por atropelamento ou por falta de instrução dos 
trabalhadores que irão executar os serviços.  
 
Medida(s) mitigadora(s):  Programa de Educação Ambiental. 
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6.2.4 IMPACTOS SOBRE A AVIFAUNA 

6.2.4..1 Aumento do ruído 

O ruído de veículos pesados e máquinas irão afugentar as aves, ocasionando uma diminuição das espécies 
próxima à área diretamente afetada.  
 
Medida(s) mitigadora(s):  Programa de controle de ruídos. 
 

6.2.4..2 Possibilidade de incremento da caça e captura de elementos da avifauna 

Com o aumento da demanda de mão-de-obra para execução das atividades, e a facilidade de acesso ao 
aterro sanitário, espera-se um acréscimo do número de pessoas nas proximidades do empreendimento. 
Este maior volume de pessoas na área pode favorecer a caça e a captura de animais silvestres, 
considerando que várias espécies de aves são cobiçadas pelo homem para serem mantidas como animais 
de estimação ou para serem utilizadas como alimento.  
 
Medida(s) mitigadora(s):  Programa de Educação Ambiental e Proibição da caça, perseguição e captura 
de espécimes. 
 

6.3 MEIO SOCIOECONÔMICO  

Como medidas mitigadoras propostas para o meio socioeconômico impactados pelo empreendimento 
foram apontadas a sinalização na BR 040, implantação de cerca e vigilância, priorização de contratação 
de mão de obra local, além das ações de implantação dos programas de comunicação social, educação 
ambiental e participação comunitária. 

 
 
7 PLANO DE FECHAMENTO DO ATERRO 

 
O plano de fechamento do aterro, apresentado no PCA na fase de LI, visa atender aos preceitos 
apresentados na NBR 13.896/1997. Esta norma define a necessidade de se estabelecer programas de 
monitoramento que persistirão após o prazo de vida útil do empreendimento, assim como a quantidade 
e qualidade dos resíduos aterrados e previsão de usos futuros para a área de aterro. 
 
Assim, o empreendedor informa que serão mantidos os programas de monitoramento da qualidade das 
águas subterrâneas, de monitoramento da estabilidade geotécnica dos maciços, o programa de 
composição paisagística, coleta de chorume, manutenção da cobertura vegetal sobre as áreas 
degradadas, coleta e queima dos gases e isolamento da área, caso ocorram acidentes. 
 
Ressalta-se ainda que, após o encerramento das atividades do aterro, o empreendedor propõe a 
manutenção de um Centro de Educação Ambiental e um viveiro de mudas nativas da região. 
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8 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROGRAMAS DE MONITORAMENTO 
 
8.1 MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
 
A proposta de programa de monitoramento das águas subterrâneas contemplou dois momentos 
distintos, sendo o primeiro, durante a fase de instalação do empreendimento, em que foi realizado o 
diagnóstico da qualidade das águas subterrâneas. Já o segundo momento, durante a operação do aterro, 
será monitorada a qualidade das águas, com consequente avaliação quanto à interferência do aterro no 
referido aquífero. 
 
Para tanto, foram implantados 8 poços de monitoramento para a Gleba A, sendo um à montante e os 
outros 7, à jusante. A campanha de amostragem revelou nos 7 poços de jusante concentrações de 
chumbo fora do padrão estabelecido pela Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro 
de 2011, que dispõe sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade. Essa Portaria foi substituída pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de 
setembro de 2017 também do Ministério da Saúde, mas manteve os valores limites de concentração para 
os parâmetros.  O poço implantado à montante não apresentou resultados, uma vez que o poço 
perfurado se encontrava seco. Dessa forma, será condicionante deste Parecer a apresentação de 
proposta de substituição do poço de monitoramento à montante da Gleba A de forma que permita a 
disponibilidade de água subterrânea suficiente para garantir a correta amostragem do mesmo.  
 
A partir da verificação de concentrações de chumbo fora do padrão estabelecido pela legislação, lavrou-
se o Auto de Infração nº 89325/2019 nos termos do Decreto Estadual 47.383 de 02/03/2018. 
 
Para o monitoramento das águas subterrâneas da Gleba B, tendo em vista a inexistência de propostas de 
poços de monitoramento, solicita-se por meio de condicionante da LO, a apresentação da locação desses 
poços, com base em estudos de fluxos de águas subterrâneas, antes da implantação da Gleba.  
 
Os parâmetros propostos para o monitoramento são os definidos pela Nota Técnica FEAM/DIMOG 
3/2005, sendo: Cádmio Total, Chumbo Total, Cobre Dissolvido, Condutividade Elétrica, Cloretos, Cromo 
Total, E. Coli, Nitratos, Nitrogênio Amoniacal, Nível da água, pH e Zinco Total, com frequência semestral.  
 
8.2 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
 
A proposta de programa de monitoramento das águas superficiais contemplou dois momentos distintos, 
sendo o primeiro, durante a fase de instalação do empreendimento, em que se objetivou verificar a 
interferência das obras nos corpos hídricos. Já o segundo momento, durante a operação do aterro, será 
monitorada a qualidade das águas, através das campanhas e periodicidades propostas e servirá para 
alertar, caso necessário, para situações sanitárias que necessitem de intervenção do empreendedor, em 
função da interferência da operação do aterro sanitário. 
 
Para o monitoramento das águas superficiais, foram propostos parâmetros físicos, químicos, 
bacteriológicos e hidrobiológicos, como se segue: 
▪ Físico-químicos: Acidez total em CaCO3, alcalinidade total em CaCO3, cloretos, condutividade elétrica, 

cor, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5 dias), demanda química de oxigênio (DQO), dureza total 
em CaCO3, ferro solúvel,  ferro  total,  fósforo solúvel, fósforo total, nitratos, nitrogênio amoniacal, 
nitrogênio total, óleos e graxas, oxigênio dissolvido, pH, sólidos em suspensão, sólidos 
sedimentáveis, sólidos totais, sólidos totais dissolvidos, temperaturas da água e do ar e turbidez. 

▪ Bacteriológicos: Coliformes fecais ou Escherichia coli, coliformes totais, estreptococos fecais; 
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▪ Hidrobiológicos: Fitoplâncton, Zooplâncton e Zoobênton (quali-quantitativos). 
 
Princípios definidos para coleta e processamento das amostras, em relação aos parâmetros físico-
químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos (fitoplâncton, zooplâncton e zoobênton), baseados nas 
normas da ABNT NBR 9897 – Planejamento de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores, 
Procedimento – e NBR 9898 – Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos 
Receptores, Procedimento; no Guia de Coleta e Amostragem da CETESB, 1ª edição, 1988 e no Manual de 
Amostragem de Águas da CEMIG. Para efeitos comparativos, utiliza-se a Deliberação Normativa 
COPAM/CERH No 01/2008. 
 
Em relação à rede amostral, propôs-se os 03 pontos utilizados para a elaboração do diagnóstico ambiental 
(fase LP), situados no Córrego dos Pilões, que atravessa a área do empreendimento e 04 pontos 
localizados no Córrego Lagoinha por no mínimo, a vigência da Licença de Operação (primeiro período de 
operação), com possibilidade de readequação da rede amostral após a análise dos  resultados obtidos 
neste período. Tal consideração torna-se importante para a realização de um acompanhamento efetivo 
do comportamento das águas superficiais na área de influência do aterro. Além disso, estes pontos 
servem como “pontos controle” para a realização de uma comparação mais robusta. 
 
Quanto à periodicidade das campanhas propôs-se frequência mensal para todos os parâmetros (físico-
químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos), tendo início na fase de LI e se estendendo durante a validade 
da Licença de Operação, com entregas anuais dos relatórios de consolidação dos resultados de análises.  
 
Todavia, durante o período de validade da Licença de Instalação (jul/2010 a nov/2017) foram 
apresentadas apenas 2 campanhas de amostragem realizadas nas águas superficiais que ocorreram em 
outubro de 2010 (período chuvoso) e maio de 2012 (período seco). Adicionalmente, os parâmetros 
amostrados não foram os mesmos parâmetros propostos, faltando: Acidez total em CaCO3, alcalinidade 
total em CaCO3, cloretos, condutividade elétrica, cor, dureza total em CaCO3, ferro solúvel, ferro total, 
fósforo solúvel, estreptococos fecais, Fitoplâncton, Zooplâncton e Zoobênton. 
 
Os resultados entregues revelaram elevadas concentrações de Escherichia coli em quase todos os pontos 
de amostragem, o que indica a contaminação das águas por efluentes sanitários. Também foram 
detectados fósforo total, chumbo total e cobre dissolvido em valores acima do limite estabelecido pela 
legislação para corpos hídricos Classe 2. Em relação às duas campanhas apresentadas, verificou-se uma 
piora na qualidade das águas superficiais de 2010 para 2012, e, associando-se ao fato do chumbo também 
ter sido amostrado em concentrações elevadas nas águas subterrâneas, lavrou-se o Auto de Infração nº 
89325/2019 nos termos do Decreto Estadual 47.383 de 02/03/2018. 
 
Todavia, uma avaliação mais aprofundada para o período de validade da LI ficou prejudicada em função 
da falta de dados da qualidade das águas subterrâneas e superficiais.  
 
Além disso, em função da não apresentação dos Relatórios anuais consistidos nos resultados das análises 
(campanhas mensais) e a ausência de parâmetros analisados nas campanhas do Programa de 
Monitoramento proposto, lavrou-se o Auto de Infração nº 89325/2019, nos termos do Decreto Estadual 
47.383 de 02/03/2018. 
 
Para o Monitoramento das Águas Superficiais na fase de LO, o empreendedor propôs como informação 
complementar, utilizar os parâmetros e frequências definidas na Nota Técnica FEAM/DIMOG 3/2005, 
sendo: 
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 Frequência bimestral: condutividade elétrica, DBO, DQO, E. Coli, OD, pH, Sólidos em  
Suspensão, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Totais; 

 Frequência trimestral: clorofila a, densidade de Cianobactérias; 

 Frequência semestral: cádmio total, chumbo total, cobre dissolvido, cromo total, fósforo total, 
níquel total, nitratos, nitrogênio amoniacal total, óleos e graxas, substâncias tensoativas, zinco 
total. 

 
8.3 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS LÍQUIDOS PERCOLADOS 

 
O monitoramento da qualidade do líquido percolado visa acompanhar a evolução deste efluente, tanto 
em termos de quantidade como em termos de carga poluidora. A análise da quantidade de percolado 
gerado expressa a eficiência das estruturas de desvio das águas pluviais. Já a avaliação físico-química 
permite avaliar a eficiência dos sistemas de tratamento, bem como a necessidade de estruturas de 
tratamento adicionais. 
 
Sendo assim, o empreendedor propõe o monitoramento dos parâmetros e frequências conforme Nota 
Técnica FEAM/DIMOG 3/2005, sendo:  

 Frequência bimestral: condutividade elétrica, DBO, DQO, E. Coli, pH, Sólidos Sedimentáveis; 

  Frequência trimestral: Cádmio Total, Chumbo Total, Cobre Dissolvido, Cromo Total, Fósforo 
Total, Níquel Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Nitratos, Substâncias Tensoativas, Cloretos e 
Zinco Total, e 

 Frequência anual: Teste de Toxicidade Aguda.  
  
Ressalta-se que o tratamento deste efluente será realizado em estação de tratamento de efluentes da 
COPASA, em local externo ao aterro sanitário. 
 
8.4 MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

 
O programa de monitoramento das emissões atmosféricas apresentado pelo empreendedor propõe o 
acompanhamento da emissão de Metano, Dióxido de Carbono, Nitrogênio e Oxigênio, apenas para fins 
de estimativa da decomposição da matéria orgânica aterrada. Ressalta-se que a legislação ambiental 
vigente não estipula valores máximos de lançamento desses gases, para sistemas de disposição final de 
resíduos sólidos. 
 
Contudo, ressalta-se a necessidade do emprego de medida mitigadora para a geração de gás metano, 
uma vez que esse produto da decomposição anaeróbia de matéria orgânica é apontado como um dos 
gases com maior potencial para geração de efeito estufa.  Conforme citado anteriormente, serão 
empregados queimadores de gás, pelo empreendedor, visando transformar o gás metano em dióxido de 
carbono. 
 
8.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS 
Para o monitoramento do ruído durante a implantação do empreendimento, foram instalados 08 (oito) 
marcos no perímetro da área visando quantificar a influência sonora das obras para com as comunidades 
do entorno. 
 
Durante este período, foram realizados dois monitoramentos, sendo o primeiro em outubro de 2010 e o 
segundo em maio de 2012. De acordo com os Relatório apresentados, os ruídos gerados durante a 
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implantação do empreendimento, não atingiram níveis prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego 
público da comunidade de entorno.  
 
A elevação nos níveis de ruído na área de intervenção e seu entorno imediato, durante a fase de operação 
do empreendimento, se dará em decorrência do tráfego dos caminhões que transportam resíduos na 
área e nas vias de acesso, dos veículos e equipamentos relacionados às operações de descarga, 
espalhamento e cobertura. 
 
O empreendedor propõe o monitoramento do Nível de Ruído (dB) nos períodos diurno e noturno em 8 
pontos no perímetro da área do empreendimento com frequência anual, no mês de agosto, e sua 
execução ficará condicionada conforme Anexo I deste Parecer Único.  
 
8.6 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E DE ESTABILIDADE DE TALUDES 

 
O monitoramento quanto à estabilidade geotécnica dos taludes das pilhas de aterramento é 
imprescindível, haja vista que, o rompimento destas pilhas poderá causar contaminação e poluição, além 
de expor os trabalhadores a condições de periculosidade. 
 
Sendo assim, as premissas básicas de monitoramento sugerem observações quanto aos recalques, 
deslocamentos, trincas, fissuras, processos erosivos, variações das pressões internas nos líquidos e gases 
gerados nas pilhas, nível da manta líquida e controle tecnológico dos materiais empregados nas obras 
civis.  
 
Nesse sentido, o empreendedor propõe a instalação, de forma progressiva, de estruturas que permitem 
tais monitoramentos, como marcos superficiais, inclinômetros, medidores de recalque por placa, 
piezômetros e termopares. A frequência proposta para realizar o monitoramento é mensal. 
 
8.7 MONITORAMENTO DA AVIFAUNA  

De acordo com o PCA, o monitoramento tem como objetivo direcionar adequadamente as estratégias de 
manejo e conservação das comunidades de aves na área afetada pelo empreendimento. 

Conforme já realizado na Licença de Instalação, deverá ser dada a continuidade ao Monitoramento da 
Avifauna na Licença de Operação devendo ocorrer duas campanhas nessa fase em cumprimento a 
condicionante ambiental nº 09 da Licença de Instalação (parecer único nº237/ 2010).   
 
8.8 MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA  

 
Segundo os estudos apresentados, o aterro Sanitário de Ribeirão das Neves poderá alterar a composição 
herpetofaunística regional. O desmatamento e intervenções humanas em geral representam grande 
ameaça a esse grupo com a perda e fragmentação de seus habitats, causando o desaparecimento de 
espécies especialistas em favor de generalistas. Dessa maneira deverá ser realizada conforme 
condicionante ambiental nº 09 da Licença de Instalação (Parecer Único nº237/ 2010) duas campanhas na 
fase de operação.  
 
8.9 MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA  
 
Conforme o PCA, o Programa de Monitoramento da Ictiofauna deverá ter campanhas (período seco e 
chuvoso) durante a fase de operação do empreendimento. Este estudo terá um acompanhamento 
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através de estudos qualitativos e quantitativos durante o período de 2 anos conforme condicionante nº 
18 da Licença de Instalação (Parecer Único nº237/ 2010).   
 
8.10 MONITORAMENTO DA LONTRA LONGICAUDIS 

 
O monitoramento pretende obter informações a respeito do real status das populações de Lontra 
longicaudis e o fornecimento de diretrizes concernentes à conservação deste grupo na área de inserção 
do empreendimento.  
Por se tratar de uma espécie de categoria vulnerável, segundo o Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas, 
o programa deverá acompanhar a continuidade da ocorrência da espécie por mais duas campanhas após 
o início da operação conforme condicionante nº10 da Licença de Instalação (Parecer Único nº237/ 2010), 
não sendo mais necessário a realização de 4 campanhas 
 

8.11 PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS 
 
O Programa de Controle de Pragas tem como objetivo identificar se está ocorrendo a invasão por parte 
de animais roedores que podem transmitir doenças e causar danos materiais as residências próximas ao 
empreendimento, evitando-se assim a dispersão e consequente infestação de propriedades rurais. A 
manifestação desses animais pode ocorrer no decorrer da operação, visto que o ambiente do aterro 
sanitário é propício para a manifestação desses animais devido ao grande volume de resíduos sólidos 
disponibilizados na área. Este programa deverá ser realizado durante toda a fase da Licença de Operação 
conforme cronograma do PCA.  
 
8.12 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
A exigência da apresentação do PEA pelo empreendimento encontra-se fundamentada no art. 1° da DN 
COPAM n° 214/2017, no qual atribui a apresentação do PEA aos processos de licenciamento ambiental 
de empreendimentos e atividades considerados como causadores de significativo impacto ambiental 
e/ou passíveis de apresentação de EIA/RIMA.  
 
Tendo em vista que o empreendedor formalizou seu processo em 03/06/16 e não se manifestou quanto 
à apresentação do PEA em até 360 dias a contar da publicação da DN COPAM n° 214/2017, nem 
apresentou pedido de prorrogação de prazo, conforme preconiza o artigo 14 da referida Deliberação 
Normativa, foi lavrado o Auto de Infração nº 89325/2019.  
 
O PEA foi entregue ao órgão ambiental estadual no dia 08/11/2018, juntamente com as demais 
informações complementares solicitadas ao empreendedor através do Ofício FEAM/GATLA n° 26/2018. 
O Relatório Técnico do Programa de Educação Ambiental do aterro sanitário de Ribeirão das Neves 
encontra-se cadastrado no Siam sob o protocolo n° 0819474/2018. Neste relatório, o Diagnóstico 
Socioambiental Participativo e o PEA foram considerados insatisfatórios. 
 
Nesse sentido, será condicionante deste PU, que o empreendedor refaça o DSP e, em consequência, 
elabore um novo Programa de Educação Ambiental (PEA), considerando os pontos levantados no referido 
relatório técnico e seguindo as diretrizes da DN COPAM 214/2017e IS nº 04/2018, no prazo de 90 dias, 
contados a partir do recebimento deste pelo empreendedor.   
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8.13 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Conforme apresentado no Plano de Controle Ambiental, na fase de LI, as ações de comunicação social a 
serem desenvolvidas encontram-se diretamente associadas com as ações de mobilização social, 
fundamentadas em intervenções ativas e participativas coerentes com as atividades a serem executadas 
no âmbito do Programa de Educação Ambiental – PEA. Na fase de Licença de Operação as atividades de 
marketing e atuação interinstitucional envolverão atividades junto aos meios de comunicação da cidade 
e serão direcionadas para as comunidades situadas no entorno do empreendimento e para os 
trabalhadores envolvidos na operação do aterro sanitário.  
 
Será estabelecido como condicionante, apresentar a revisão do Programa de Comunicação Social, com 
ações inerentes à fase de LO, com vistas a publicitar informações sobre o empreendimento, suas 
características, impactos e medidas mitigadoras adotadas. Para a comprovação das ações, deverão ser 
apresentados relatórios técnico-fotográficos, com periodicidade semestral.  
 
8.14 PROGRAMA DE SEGURANÇA E ALERTA  

 
A intenção deste programa é determinar um plano de ação, no qual se efetive a vigilância de possíveis 
acidentes de trabalho com os funcionários, visitantes e a população residente, por meio de veiculação de 
informações esclarecedoras e educativas. Utilizando como recurso a produção de cartazes/ placas nas 
áreas com grande potencial de risco. Outro recurso a ser implantado compreende a aplicação de palestras 
com a distribuição de materiais informativos (cartilhas) aos trabalhadores, visitantes e moradores, 
abordando os seguintes temas: 
• Respeito e sinalização de placas de alerta / educativas; 
• Boa conduta no trânsito e circulação na área do empreendimento; 
• Atendimento a velocidade máxima permitida; 
• Atendimento ao cumprimento aos horários de trabalho e descanso pré-estabelecidos; 
• Prevenção a atropelamentos da fauna, nas áreas de acesso de veículos entre outros; 
• Instalação de placas indicativas, visando regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso das vias de 
circulação pelos veículos, equipamentos e pessoas, da forma mais segura e eficiente. 
 
Este Programa deve ser mantido durante toda a operação do empreendimento. 

 
 
9 ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
Durante o julgamento do pleito de licença de instalação pela URC Velhas, foram estabelecidas 28 
condicionantes e adicionadas mais 3 em decisão colegiada. O cumprimento dessas condicionantes foi 
discutido no parecer único elaborado em razão do pleito de pedido de prorrogação da licença de 
instalação. A prorrogação da LI também foi condicionada a um item.  
A seguir, nova discussão é retomada em função da atualização de informações e do Relatório Técnico 
apresentado na formalização da LO, sem prejuízo às sanções cabíveis.  
Em resumo, quanto à situação do cumprimento das condicionantes: 

 Os itens 1, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 23, 29, 30 e 31 foram considerados cumpridos, de acordo com o 
Parecer Único Supram CM 139/2015 e a situação de atendimento será transcrita conforme o 
citado Parecer; 

 Os itens 2, 3, 4, 12, 13, 16, 18 e 20 foram considerados itens em prazo para atendimento, e 
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 Os itens 5, 9, 10, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 foram considerados cumpridos de acordo com 
o PU 139/2015, todavia serão discutidos em razão das atualizações apresentadas e analisadas 
neste Parecer de LO. 

 
Condicionante 1: A implantação e operação do aterro deverão atender as limitações e recomendações 
técnicas da norma técnica “NBR 13.896” – Aterros de Resíduos Não Perigosos – Critérios para Projeto, 
Construção e Operação” da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Demais projetos e 
atividades inerentes ao empreendimento também deverão obedecer às suas normas técnicas e legais 
pertinentes. Prazo: Durante toda a fase de implantação e operação do empreendimento. 
Item atendido. A condicionante foi entendida como cumprida, em razão dos estudos apresentados no 
Plano de Controle Ambiental, por parte do empreendedor. 
 
Condicionante 2: A operação do aterro deverá atender os critérios expostos no manual “Orientações 
Básicas para Operação de Aterro Sanitário” publicado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. Uma 
cópia deste manual poderá ser obtida na sede da FEAM ou no endereço eletrônico: 
http://www.feam.br/images/stories/ arquivos/ Cartilha%20Aterro2.pdf. Prazo: Ao longo da fase de 
operação do empreendimento. 
Item em prazo para atendimento. Tendo em vista que o aterro ainda não entrou em operação, considera-
se que a condicionante encontra-se em prazo para atendimento. Todavia, de acordo com os 
procedimentos operacionais, de manutenção da infraestrutura e monitoramento apresentado pelo 
empreendedor, entende-se que não será necessária a manutenção desta condicionante. 
 
Condicionante 3: É expressamente proibida a disposição final de resíduos sólidos Classe I (resíduos 
perigosos) neste empreendimento. Estes resíduos deverão ser encaminhados a um sistema de disposição 
final devidamente habilitado para tal, perante todos os órgãos competentes, e que obedeça todas as 
normas técnicas e legais pertinentes. Este sistema de destinação final deverá ser informado ao órgão 
ambiental previamente ao encaminhamento destes resíduos. Prazo: Ao longo da fase de operação do 
empreendimento. 
Item em prazo para atendimento. Tendo em vista que o aterro ainda não entrou em operação, considera-
se que a condicionante encontra-se em prazo para atendimento. Entretanto, não se vislumbra a 
necessidade da manutenção deste item, uma vez que a disposição final de resíduos sólidos Classe I 
(resíduos perigosos) em Aterros Sanitários já é proibida de acordo com a legislação e normas técnicas 
vigentes, além de estar explícito no corpo do presente Parecer.  
 
Condicionante 4: Os resíduos Classe I deverão ser encaminhados para sistemas de disposição final que 
deverão obedecer às normas técnicas e legais pertinentes e ser regularizados perante o órgão ambiental. 
Durante a operação do empreendimento, deverão ser encaminhados ao órgão ambiental os termos de 
responsabilidade e as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s da(s) empresa(s) e técnico(s) 
responsáveis pela disposição final dos resíduos Classe I. Prazo: Ao longo da fase de operação do 
empreendimento. 
Item em prazo para atendimento. Tendo em vista que o aterro ainda não entrou em operação, considera-
se que a condicionante encontra-se em prazo para atendimento. Entretanto, não se vislumbra a 
necessidade da manutenção deste item, uma vez que a disposição final de resíduos sólidos Classe I 
(resíduos perigosos) em Aterros Sanitários já é proibida de acordo com a legislação e normas técnicas 
vigentes, além de estar explícito no corpo do presente Parecer.  
 
Condicionante 5: Implantar cortina arbórea utilizando Sansão do Campo (Mimosa caesalpiniaefolia), 
como elemento de vedação, e espécies nativas da região, em todo o entorno do empreendimento. 

http://www.feam.br/images/stories/
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Comprovar a implantação da referida cortina, por meio de relatório fotográfico. Prazo: 180 dias após a 
concessão da LI. 
Item atendido. Segundo relatório fotográfico de Cumprimento de Condicionantes apresentado, o 
empreendedor iniciou o plantio de Sanção do Campo. Quando da formalização da LO em análise, foi 
apresentado novo relatório fotográfico demonstrando a evolução da cortina arbórea implantada. 
 
Condicionante 6: Apresentar manifestação formal de instituição de pesquisa que demonstrem interesse 
em receber material zoológico para sua coleção de referência. Prazo: 90 dias após a concessão da LI. 
Prazo: 90 dias após a concessão da LI. 
Item atendido. Foi apresentada a declaração do Museu de Ciências Naturais da PUC, manifestando 
interesse em receber o material coletado. 
 
Condicionante 7: Apresentar a licença emitida pelo IBAMA referente ao resgate de fauna, realocação, 
captura, soltura e transporte, referente ao centro de triagem. Prazo: Antes da supressão da vegetação. 
Item atendido. Foram apresentadas as Licenças de Captura nº's 214/2010 NUFAS / MG e 102/2011 
NUFAS / MG, para captura, transporte, manutenção em cativeiro e monitoramento, para os grupos 
répteis, anfíbios, aves e mamíferos. 
 
Condicionante 8: Apresentar a licença emitida pelo IBAMA referente a captura de fauna, soltura e 
transporte, referente aos programas monitoramento de fauna (avifauna, herpetofauna e Lontra 
longicaudis). Prazo: Antes da execução dos programas de monitoramento. 
Item atendido. Foram apresentados as Licenças de Captura nº's 214/2010 NUFAS / MG e 102/2011 
NUFAS / MG, para captura, transporte, manutenção em cativeiro e monitoramento, para os grupos 
répteis, anfíbios, aves e mamíferos.  
 
Condicionante 9: Adequar os cronogramas referentes aos programas de monitoramento da avifauna e 
herpetofauna, sendo duas campanhas executadas durante a vigência licença de instalação e duas 
campanhas após o início da operação. As campanhas devem continuar com a frequência semestral, e 
relatórios anuais que devem ser encaminhados a SUPRAM CM com as devidas ARTs quitadas. Prazo: 
Durante a vigência da LI. 
Item atendido. Foram realizadas as campanhas solicitadas para a vigência da licença de instalação. 
 
Condicionante 10: Adequar os cronogramas referentes aos programas de monitoramento da Lontra 
longicaudis, sendo quatro campanhas executadas durante a vigência licença de instalação e quatro 
campanhas após o início da operação. As campanhas devem continuar com a frequência apresentada nos 
estudos, e relatórios anuais que devem ser encaminhados a SUPRAM CM com as devidas ARTs quitadas. 
Prazo: Durante a vigência da LI. 
Item atendido. Segundo o empreendedor, foram realizadas duas campanhas de monitoramento de 
lontras, nas quais não foram encontradas exemplares dessa espécie. Em razão disso, o empreendedor 
solicita a exclusão da condicionante. Porém, a equipe técnica entende que mais duas campanhas devam 
ser realizadas, e não 4 campanhas, a fim de se comprovar a não ocorrência da espécie de interesse. 
 
Condicionante 11: Apresentar relatórios técnico e fotográfico com devidas ARTs quitadas referente ao 
Programa de Resgate de Fauna. Prazo: Antes da formalização da LO. 
Item atendido. Foram apresentadas as ART's e relatórios fotográficos com capturas de fauna. 
 
Condicionante 12: Apresentar o contrato de prestação de serviços, celebrado entre EGESA S.A. e COPASA 
S.A., relativo ao PRECEND. Prazo: Formalização da LO. 
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Item em prazo para atendimento.  Foi informado pelo empreendedor quanto a celebração do contrato, 
sendo que foi apresentada a Comunicação Externa nº CE – C0082518, da COPASA, emitida em 
15/05/2012, e reiterada pela Comunicação Externa nº CE – 0224062, de 17/07/2015, onde a COPASA 
concede o prazo de 455 dias para a apresentação da Parte B do Precend, contados a partir da concessão 
da LO. Este prazo levou em consideração 01 ano para geração e caracterização do lixiviado gerado, e 
mais 03 meses para a elaboração do projeto. Esta condicionante será replicada com o prazo de 90 dias 
após a apresentação da Parte B do Precend à COPASA.   
 
Condicionante 13: Apresentar à SUPRAMCM, projetos e relatório que comprove a instalação das 
estruturas de saneamento adicionais, caso a “Fase B” do PRECEND aponte a necessidade de tratamento 
prévio dos efluentes não domésticos. Ressalta-se que qualquer supressão de vegetação deverá ser 
precedida das licenças e anuências necessárias e que é vetada a ocupação das áreas de preservação 
permanente. Informar, inclusive, qual será a destinação dos resíduos sólidos gerados neste sistema de 
tratamento. Prazo: Formalização da LO. 
Item em prazo para atendimento. Conforme Comunicação Externa emitida pela COPASA, a apresentação 
do projeto da Parte B do Precend tem o prazo de 455 dias contados a partir da concessão da LO. Esta 
condicionante será replicada com o prazo de 30 dias após a apresentação da Parte B do Precend à 
COPASA.   
 
Condicionante 14: Apresentar e executar programa de monitoramento de ruídos, com pontos de 
medição junto às divisas do empreendimento. Prazo: Durante a instalação do empreendimento.  
Item cumprido.  Foi apresentado o monitoramento de ruídos na área do empreendimento, 
contemplando o memorial descritivo e locação dos pontos de monitoramento. Quando da formalização 
do pedido de LO, foi esse foi reapresentado, bem como novo relatório de medição realizada em maio de 
2012. De acordo com esses documentos, os ruídos gerados durante a implantação do empreendimento, 
não são prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego público da comunidade de entorno. 
 
Condicionante 15: Comunicar imediatamente ao órgão ambiental competente quaisquer ocorrências de 
emergência ambiental e de não conformidade dos resultados dos planos de monitoramento. Prazo: 
Durante a validade da licença de instalação.  
Item cumprido.  Não foram caracterizadas situações desse tipo.  
 
Condicionante 16: Prever a continuidade do Programa de Monitoramento de Águas Superficiais por toda 
a operação do empreendimento, com a entrega de relatórios anuais. Prazo: Durante toda a operação do 
empreendimento. 
Item em prazo para atendimento. A Proposta de Monitoramento de Águas Superficiais foi discutida no 
item 8.2 e será condicionada conforme Programa de Monitoramento deste Parecer Único.  
 
Condicionante 17: Reincluir os pontos amostrais localizados no Córrego Lagoinha, utilizados para a 
elaboração do diagnóstico da qualidade das águas superficiais, na rede amostral proposta no Programa 
de Monitoramento das Águas Superficiais. Prazo: A partir das próximas campanhas e ao longo da vigência 
da LO.  
Item atendido. Atendida por meio de comunicação do empreendedor. 
 
Condicionante 18: Prever a manutenção do Programa de Monitoramento da Ictiofauna por, no mínimo, 
02 (dois) anos após o início da operação do empreendimento. 
Item em prazo para atendimento. Tendo em vista que o empreendimento não entrou em operação a 
condicionante não pode ser cumprida. Prazo: Formalização da LO. 
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Status: Segundo o empreendedor, foram realizadas duas campanhas da ictiofauna durante a vigência da 
LI, tendo apresentados relatórios e, que quando obtida a LO, o monitoramento será mantido por dois 
anos, conforme determinado.  
 
Condicionante 19: Incorporar o plantio de espécies nativas à proposta de recomposição ambiental das 
áreas de apoio executar o citado programa. Prazo: Após o uso das áreas destinadas às áreas de apoio. 
Item atendido. O empreendedor informou que incorporou as espécies encontradas no local ao 
paisagismo do empreendimento, além de promover o plantio de gramíneas.  
 
Condicionante 20: Apresentar proposta de poços de monitoramento para a Pilha B, observando-se a 
direção do fluxo subterrâneo. Deverão ser locados 8 poços de monitoramento, sendo 1 poço à montante 
da Pilha B e 7 à jusante. Ressalta-se que a orientação dos poços deverá seguir as instruções apresentadas 
na NBR 13.895/1997. Prazo: Antes do início de implantação do Aterro.  
Item em prazo para atendimento. O empreendedor informou que realizará os estudos necessários para 
a locação dos poços em momento anterior à implantação da gleba B, já que conforme avaliação da futura 
operação do aterro, inicialmente haverá aterramento da gleba A. Considera-se que a condicionante se 
encontra no prazo para o cumprimento. Entretanto, esta condicionante será replicada e o início da 
operação da gleba B será condicionada à aprovação do estudo pela Supram CM.  
 
Condicionante 21: Apresentar o relatório de implantação do programa de Comunicação Social contendo 
as ações que foram utilizadas para a sua execução. Prazo: Formalização da LO. 
Item atendido. Foram apresentados relatórios fotográficos de reuniões realizadas, assim com listas de 
presença de alunos e moradores. Quando da formalização do pedido de LO o empreendedor apresentou 
o relatório de comunicação social. Todavia, conforme já discutido no item 8.11, será estabelecido como 
condicionante, apresentar a revisão do Programa de Comunicação Social, com ações inerentes à fase de 
LO, com vistas a publicitar informações sobre o empreendimento, suas características, impactos e 
medidas mitigadoras adotadas. Para a comprovação das ações, deverão ser apresentados relatórios 
técnico-fotográficos, com periodicidade semestral. 
 
Condicionante 22: Apresentar relatório das atividades executadas e cronograma do Programa de 
Educação Ambiental. Prazo: Formalização da LO. 
Item atendido. Foi apresentado o escopo do Programa de Educação Ambiental, assim como relatórios 
fotográficos das ações desenvolvidas. O item foi considerado cumprido, uma vez que o processo foi 
formalizado antes da publicação da DN COPAM 214/2017. Todavia, as discussões acerca do atendimento 
à referida DN já foram abarcadas no item 8.10. 
 
Condicionante 23: Apresentar, consoante a Portaria IPHAN 230/02, um Programa de Educação 
Patrimonial, cujo público-alvo deverá abranger os operários e a comunidade local, e que poderá ser 
executado juntamente com o Programa de Educação Ambiental. Este projeto também deverá ser 
encaminhado ao IPHAN. Prazo: Formalização da LO. 
Item atendido. O empreendedor apresentou listas de presença para as palestras sobre Educação 
Patrimonial, além do escopo do programa. 
 
Condicionante 24: Protocolar na gerencia de compensação ambiental/NCA/IEF, solicitação de abertura 
de processo de compensação por intervenção em APP, de acordo com a Resolução CONAMA 369/06. 
Prazo: 30 dias.  
Item atendido. O empreendedor protocolou o processo de compensação por intervenção em APP 
(Resolução Conama 369/06), sob o nº 0096812-1170/2010-0, em 15 de setembro de 2010. De forma a 
complementar o processo, protocolou em 20/11/2017, sob o nº R0294707/2017 o Projeto Executivo de 
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Compensação Florestal – APP.  Em vistoria verificou-se que a área de 0,38 ha destinada a tal compensação 
encontra-se conservada e situada na matricula 21438 R-1.  
 
Condicionante 25: Protocolar na gerencia de compensação ambiental/NCA/IEF, solicitação de abertura 
de processo de compensação prevista na Lei 11.428 de 22/12/06, regulamentada pelo Decreto Federal 
6.660 de 21/11/08. Prazo: 30 dias.  
Item atendido.  O empreendedor protocolou o processo para formalização de processo de compensação 
por intervenção na Mata Atlântica (Lei 11.428/06), sob o nº 0096809-1170/2010-9, em 15 de setembro 
de 2010. De forma a complementar o processo, protocolou em 20/11/2017, sob o nº R0294704/2017 o 
Projeto Executivo de Compensação Florestal. O PECF foi analisado e aprovado pela Câmara de Proteção 
à Biodiversidade e Áreas Protegidas do COPAM em reunião do dia 23/07/2018. Posteriormente houve a 
celebração do Termo de Compromisso de Compensação Florestal – TCCF, que ocorreu em 14/09/2018 
sob o nº 2101090503418 e publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 10/10/2018.  
 
Condicionante 26: Comprovar a entrega do Termo de Responsabilidade de Averbação e Preservação de 
Reserva Legal junto ao Cartório de Imóvel para respectiva averbação, referente às matriculas nº. 20.945, 
20.946 e 21.439. Prazo: 30 dias.  
Situação: O empreendedor informou que não foi possível realizar a averbação, em razão de conflito da 
área do empreendimento. Porém, com o novo Código Florestal Lei 12.651/2012 a obrigatoriedade da 
averbação desta área no Registro de Imóveis deixou de ser exigida e atualmente o que é apresentado é 
o Cadastro Ambiental Rural - CAR.  
Foi apresentado o recibo de cadastro das Reservas Legais no CAR (Lei 12.651/12), datado de 15/10/2015 
e última retificação em 16/10/2015. Em vistoria verificou-se que a áreas destinadas a Reserva Legal 
encontra-se conservada e situadas em 3 matrículas 39.205, 20946 R-6 e 20945 R-5. 
 
Condicionante 27: Apresentar à SUPRAM CM o protocolo do pedido de fixação de compensação 
ambiental junto ao Núcleo e Compensação Ambiental (NCA/IEF). Prazo: 10 dias.  
Situação: Quando da formalização do pedido da LO, foi apresentada a cópia do Of.n° 028/281/2010 
emitido pelo então empreendedor, Egesa Engenharia S/A, que recebeu o protocolo 0087267-1170/2010-
7, em 27 de agosto de 2010.  
 
Condicionante 28: Apresentar Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, a ser assinado entre 
o empreendedor e o Núcleo e Compensação Ambiental (NCA/IEF). Prazo: Formalização da LO. 
Situação: O Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 2101010504911 foi firmado em 
15/06/2011 e publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 23/07/2011. Os Documentos de 
Arrecadação Estadual – DAEs foram apresentados juntamente com os respectivos comprovantes de 
quitação 
 
Condicionante 29: Apresentar projeto de drenagem de percolado, com especificação técnica de todos os 
drenos propostos, usando tamanhos de diâmetro máximo de diâmetro. Definir maior tamanho para 
poços/tanques de coleta de percolados. Prazo: 90 dias. 
Item atendido. O empreendedor apresentou o projeto em questão por meio do Ofício 037/281/2010, de 
21/10/10, protocolo R117729/2010. 
 
Condicionante 30: Apresentar regularização ambiental da estrada proposta para acessar o aterro por 
meio da Rodovia Federal BR 040. Para tanto, técnico e ambientais de construção de estrada de rodagem. 
Com autorização do órgão competente e sua regional em Sete Lagoas. Prazo: Formalização da LO. 
Item atendido. O empreendedor informou a regularização da citada intervenção, conforme documento 
50606.000821/2008-61, emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. 
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Condicionante 31: Apresentar cópia da portaria IPHAN referente à autorização para prospecção 
arqueológica. Prazo: Até 10 dias após a publicação da Portaria do IPHAN.  
Item atendido. Foi apresentada a publicação no Diário Oficial da União, a respeito da portaria para 
Programa de Resgate Arqueológico. 
 
9.1 ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA PRORROGAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
Condicionante 1: Apresentar provisão dos recursos financeiros necessários para conclusão da 
implantação do aterro sanitário ou eventual recuperação da área, no caso de desistência de sua 
implantação. Prazo: 60 dias após a concessão da prorrogação da LI. 
Item atendido. Em 22/01/2016 foi protocolizado sob o número R0020463/2016, provisão de recursos 
financeiros para a conclusão da implantação do empreendimento. 
 
 
10 CONTROLE PROCESSUAL 
 
A análise do presente processo na Fundação Estadual do Meio Ambiente se dá por força da RESOLUÇÃO 
CONJUNTA SEMAD/FEAM/IEF/IGAM Nº 2516, de julho de 2017, que instituiu a Força-Tarefa para o 
processamento dos passivos de licenciamento ambiental das SUPRAM´s – “FT Licenciamento”. 
 
De acordo com o disposto no artigo 14, inciso III, alínea a, da Lei Estadual nº 21.972, de 21 de janeiro 
de 2016, compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, por meio de suas câmaras 
técnicas, decidir sobre processo de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos de 
classe 5. Razão pela qual, considerando-se a pertinência temática, submete-se este parecer para a 
aprovação pela Câmara de Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização – 
CIF. 
 
Preliminarmente, cumpre salientar que embora exista o contrato de concessão administrativa às folhas 
963 e ss., e a sua suspensão para a apresentação de do plano de negócios determinada por meio do ofício 
438/18 da Secretaria de Estados e Cidades, conforme folhas 1010, verifica-se que a sua análise restou 
prejudicada por este órgão ambiental neste momento. Isto porquê o objeto do presente processo de 
licenciamento, bem como os estudos técnicos apresentados, por hora, se referem tão somente à 
disposição de resíduos gerados no município de Ribeirão das Neves. Conforme consta no corpo deste 
parecer, sobre o aspecto jurídico, cumpre salientar que eventuais modificações de volume a ser disposto 
no aterro, bem como a efetivação de consórcios entre municípios, ou demais alterações contratuais, que 
impliquem, sobretudo na alteração da vida útil do empreendimento, deverão ser imediatamente, 
informadas ao órgão ambiental para que se proceda à regularização nos termos da DN 180/2012. 
 
A formalização do processo ocorreu com a entrega dos documentos pelo empreendedor, realizada no dia 
03 de Junho de 2016, portanto, tempestiva, dentro do prazo de 120 dias a contar da emissão do 
Formulário de Orientação Básica – FOB, conforme folhas 01 e 04 do presente processo administrativo. 
 
Consta requerimento de licença às 21, assinado pelo Senhor Riordam Vargas Alvim, gerente da Empresa 
Metropolitana de Tratamento de Resíduos S/A- EMTR, e pelo Sr. Emanuel Vinícius Martins, 
coordenador administrativo financeiro, aos quais foram conferidos poderes para representação do 
empreendimento conforme instrumento de procuração acostado às folhas 06, com validade renovada 
até 28 de fevereiro de 2019, de acordo com as folhas 920 do processo. A referida outorga de 
representação foi feita pelos Diretores da Empresa atendendo-se a cláusula de representatividade da 
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companhia, conforme consta no artigo 19, do Estatuto Social acostado às folhas 08/16 dos autos. Foram 
apresentados os documentos pessoais do outorgante, Diretor-Presidente da empresa, Sr. Eduardo 
Martins, conforme folhas 418 e 419 do processo. Também consta no processo os documentos pessoais 
dos outorgados às folhas 931/935.  
 
O empreendedor requereu, de forma tempestiva, conforme folhas 919, e de acordo com a faculdade 
estabelecida na norma de transição, conforme o artigo 38, inciso III da DN 217/2017, a continuidade de 
análise do processo nos termos da Deliberação Normativa nº 74, de 09 de setembro de 2004. Desta 
forma, a análise dos estudos e documentos, tanto pela parte jurídica quanto técnica, se deu conforme 
o disposto na DN nº 74/2004. 
 
Em fase de licença prévia, foi concedida a anuência do município no qual o empreendimento será 
instalado para a disposição de resíduos de Ribeirão das Neves dizendo estar o mesmo de acordo com a 
legislação e regulamento local, conforme exigência legal do §1º do artigo 10 da Resolução CONAMA nº 
237, de 19 de dezembro de 1997.  
 
O empreendedor optou no FCE pelo recolhimento da integralidade das custas e emolumentos no início 
do processo de licenciamento, se comprometendo a pagamento de eventuais diferenças, caso existentes. 
O pagamento deste valor fora comprovado conforme comprovante às folhas 23 a 26 dos autos.  
 
Foi apresentado o comprovante de regularidade de inscrição do município no Cadastro Nacional das 
Pessoas Jurídicas-CNPJ às folhas 18.  
 
Consta Certidão de Regularidade perante o Cadastro Técnico Federal da Atividade Potencialmente 
Poluidora – CTF/APP, obtida perante o IBAMA, conforme fls. 930. Observa-se que a referida certidão, 
encontra-se válida até 19/01/2019, portanto, regular até a data da análise documental do presente 
parecer.  
 
Observa-se que foi protocolizada também a anuência do IBAMA para a intervenção em bioma Mata 
Atlântica, conforme folhas 421. Verifica-se, no que se refere à compensação florestal que foi assinado 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental com o Instituto Estadual de Florestas – IEF, conforme 
folhas 937/939, instituindo área de servidão ambiental perpétua, o referido termo foi averbado às 
margens do registro de imóveis conforme certidão apresentada às folhas 940/944. Desta forma, foi 
atendido o disposto no artigo 17 da Lei Federal 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e também nos artigos 
26 e 27 do Decreto Federal 6.600, de 21 de novembro de 2008, que a regulamenta.  
 
Foi estabelecido como medida de compensação ambiental prevista no artigo 36 da Lei 9.985/2000 (lei do 
SNUC), o pagamento do valor de R$ 25.263,95 (Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e 
noventa e cinco centavos) pelo empreendedor, a fim de serem investidos em Unidades de Conservação. 
O referido pagamento foi efetuado em quatro parcelas, conforme comprovantes de depósito acostados 
às folhas 231 a 234.  
 
Considerando que o referido imóvel está localizado em área rural, foi requerida, em sede de informações 
complementares, a apresentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR do mesmo, exigência atendida às 
folhas. 1008/1111, com a respectiva averbação de reserva legal e Área de Preservação Permanente - APP 
e coordenadas geográficas do empreendimento.  
 
Conforme exigido no FOB, verifica-se a apresentação de documento que comprova a publicação da 
concessão de licença de instalação no Jornal Hoje em Dia conforme folhas 720 e 910 do processo.  
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Constam ainda os originais e a cópia da publicação no Jornal Hoje em Dia do dia 31 de maio de 2016 do 
pedido de Licença de Operação - LO, conforme folhas 911 e 913 do processo. Verifica-se que houve 
também publicação do pedido de LO no Diário Oficial do estado de Minas Gerais, conforme folhas 914 do 
processo, atendendo ao Princípio da Publicidade que norteia o licenciamento ambiental, disposto no 
artigo 3º da Res. 237/1997 do CONAMA.  
 
Foi apresentado Relatório Técnico para aterro sanitário às folhas 29 a 136, bem como a Anotação de 
Responsabilidade Técnica- ART do responsável técnico por este relatório e pela operação do 
empreendimento, Sr. Domênico Barreto Granata, conforme folhas 136.  
 
Há declaração de às folhas 28 de que o conteúdo dos documentos apresentados digitalmente é cópia fiel 
dos protocolizados para compor o presente processo, atendendo a exigência legal. A cópia digital foi 
apresentada às folhas 916, e sua complementação às folhas 1113.  
 
O empreendedor declarou no item 7.1 do FCE que o empreendimento não se encontra localizado em 
área de segurança aeroportuária – ASA, tal informação foi confirmada pelo órgão ambiental através de 
consulta à plataforma IDE conforme item 2 deste parecer. Por esta razão, pode-se afirmar que o 
empreendimento não se enquadra nas exigências da Lei Federal 12.725/2012, não sendo exigido sobre o 
aspecto jurídico, a apresentação da autorização do Comando Aéreo Regional para a sua implementação.  
 
Ainda a fim de se atender ao disposto no artigo 27 da Lei Estadual 21.972, de 21 de janeiro de 2016, foi 
fornecida declaração do empreendedor conforme folha 1114, no sentido que o empreendimento não 
representa nenhum impacto ambiental e/ou social direto, ou indireto sobre terras indígenas, em terras 
quilombolas, sobre bens culturais acautelados, em zonas de proteção de aeródromos, em áreas de 
proteção ambiental municipal e em áreas onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida. 
 
Conforme certificado acostado às folhas 158, a licença de instalação se deu com o estabelecimento de 
algumas condicionantes para que o empreendimento funcionasse em conformidade com a legislação 
ambiental em vigor, considerando-se o pedido de renovação desta licença, e ainda a necessidade do 
cumprimento das condicionantes para a concessão da licença de operação, foi apresentado o relatório 
de cumprimento às folhas 175. Este relatório foi devidamente esmiuçado pela análise técnica, o que se 
verifica através dos argumentos técnicos que constam no corpo deste parecer.   
 
Constam às folhas 203, algumas exigências feitas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 
COPASA, acerca da questão hídrica do empreendimento objeto deste parecer. Este ponto foi referenciado 
pela equipe técnica no item 6.3.1 deste parecer, com estabelecimento de condicionante correspondente 
em fase de LO.  
 
Às folhas 435 consta Relatório de monitoramento da fauna, cuja ART dos responsáveis está acostada às 
folhas 519 a 523 do processo. Consta ainda relatório de monitoramento de ruído às folhas 531. Bem como 
Relatório de Comunicação Social, Visual, Educação Ambiental e Patrimonial, a partir das folhas 586. 
Consta Programa de Educação Ambiental às folhas 602 do processo, todos estes estudos com as 
respectivas ART´s. 
 
Verifica-se que foi realizada vistoria no empreendimento, em 05/07/2018, conforme folhas 921 e 922 do 
processo, referenciada no auto de fiscalização número 65999. 
 
A fim de sanear o processo, ao final, conforme ofício acostado às folhas 924 foram requeridas 
informações complementares. O empreendedor atendeu as exigências através de protocolo de 
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documentos às folhas 946, protocolizando estudo de vida útil do aterro sanitário para a disposição de 
resíduos do município de Ribeirão das Neves, laudo de análise das águas, relatório técnico-fotográfico de 
controle de erosão, projeto de contenção de processos erosivos, comprovantes de fornecimento regular 
de energia elétrica, relatório fotográfico referente ao Plano de Controle Ambiental, dentre outros 
documentos.   
  
Cumpre esclarecer, que a correta disposição de resíduos sólidos urbanos é, sobretudo, uma questão de 
saúde pública, pelo que, se justifica pelo Princípio da Supremacia do Interesse Público, a concessão da 
presente licença. Considera-se ainda, o Princípio da Razoabilidade, segundo o qual, a administração 
publica pode tomar a melhor decisão para a sociedade, valendo-se de fundamentação arrazoada, que se 
faz no presente parecer.  
 
Verifica-se que o processo está devidamente formalizado, paginado e numerado, não havendo óbices, do 
ponto de vista processual, para a concessão da licença com condicionantes, que deve ser concedida pelo 
prazo de 10 (dez) anos, conforme inciso IV do artigo 15 do Decreto Estadual 47383, de 02 de março de 
2018. 
 
 
11 CONCLUSÃO 
 
A equipe técnica e jurídica da GATLA/FEAM sugere o deferimento da Licença de Operação, para o 
empreendimento Aterro Sanitário EMTR para a atividade de “tratamento e/ou disposição final de 
resíduos sólidos urbanos”, no município de Ribeirão das Neves-MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao 
cumprimento das condicionantes, medidas mitigadoras e programas propostos. 
 
As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas descritas neste parecer, 
através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser apreciadas pela Câmara de Infraestrutura de 
Transporte, Saneamento e Urbanização – CIF. 
 
Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer condicionantes e 
programas de automonitoramento previstos ao final deste parecer único (Anexo I e II) e qualquer 
alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação ao Órgão Ambiental competente, 
tornam o empreendimento em questão passível de autuação. 
 
Cabe esclarecer que a FEAM, não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais 
apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação 
quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) 
responsável(is) técnico(s). 
 
Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, 
de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do certificado de 
licenciamento a ser emitido. 
 
 
10. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação (LO) do Aterro Sanitário - EMTR  
Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação (LO)  
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ANEXO I 

Condicionantes para Licença de Operação Corretiva (LO)  

Empreendedor: EMPRESA METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A - EMTR 
Empreendimento: Aterro Sanitário de Ribeirão das Neves 
CNPJ: 20.278.385/0001-60 
Município: Ribeirão das Neves 
Atividade(s): Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos 
Código(s) DN 74/2004: E-03-07-7 
Processo: 748/2007/005/2016 
Validade: 10 anos  

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

1 

Apresentar Relatório de controle dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 
do Aterro Sanitário de Ribeirão das Neves consistido nos dados dos 
RSU recebidos no empreendimento conforme caracterização 
qualitativa e quantitativa dos RSU, bem como sua origem, a ser 
elaborado por profissional habilitado, com respectiva ART. 
O recebimento dos RSU no empreendimento deverá seguir 
orientações deste Parecer Único, especialmente quanto: 
- À proibição do recebimento dos RSU provenientes de outros 
municípios; e 
- Ao limite de recebimento de RSU conforme projeção estimada 
anual (t/ano) constante no Quadro 1 deste Parecer Único.  
  

1º Relatório: 
180 dias  

 
Frequência: Semestral 

2 

Apresentar Relatório Técnico de Operação do Aterro Sanitário, 
detalhando em memorial descritivo e relatório fotográfico, o 
seguinte conteúdo mínimo: 
- Cota atualizada da frente de trabalho; 
- Os estágios de operação e/ou implantação das estruturas; 
- Instalação dos instrumentos para acompanhamento geotécnico do 
aterro, tais como os piezômetros e placas de recalque; 
- Manutenção de toda infraestrutura; 
Este Relatório deverá ser composto de memorial descritivo e 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado, 
acompanhado por respectiva ART.  
 

1º Relatório: 
180 dias  

 
Frequência: Semestral 

3 

Apresentar o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 
com fins de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente – 
APP, assinado entre as partes legais e sua publicação no Diário Oficial 
de Minas Gerais. 

30 dias após a 
assinatura do TCCA 

4 
Comprovar a recuperação da APP por meio de relatórios fotográficos 
descritivos a serem apresentados anualmente, durante 5  anos. 

1º Relatório: 
30 dias após a 

assinatura do TCCA 
Frequência: Anual 
Duração: 5 anos 

5 
Comprovar o cumprimento integral das ações estabelecidas no 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA 
referente à Resolução CONAMA nº 369/2006.  

Conforme Cronograma 
constante do TCCA 
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6 
Comprovar o cumprimento integral das ações estabelecidas no 
Termo de Compromisso de Compensação Florestal - TCCF referente 
à Lei Federal 11.428/2006. 

Conforme cronograma 
constante do TCCF 

 

7 

Apresentar Relatório Técnico consistido nos dados de 
monitoramento dos gases CH4, CO2, N2 e O2 nos pontos de exaustão 
dos drenos de biogás com frequência trimestral. Os Relatórios 
deverão abarcar a viabilidade técnica e ambiental do 
aproveitamento energético do biogás. 

1º Relatório: 180 dias 
Frequência: Semestral 

8 

Apresentar estudo técnico e projeto para instalação da unidade de 
aproveitamento de biogás e demais componentes do sistema, 
elaborado por profissional habilitado, acompanhado de respectiva 
ART. 

90 dias após a 
constatação da 

viabilidade técnica e 
ambiental do 

aproveitamento 
energético do biogás 

9 

Comunicar à COPASA quanto à geração inicial do chorume e manter 
o Órgão Ambiental informado quanto à atualização das etapas sobre 
o PRECEND.  

10 dias após o início da 
geração do chorume 

10 

 
Apresentar ao Órgão Ambiental, projetos e relatório que comprove 
a instalação das estruturas de saneamento adicionais, caso a “Fase 
B” do PRECEND aponte a necessidade de tratamento prévio dos 
efluentes não domésticos. Ressalta-se que qualquer supressão de 
vegetação deverá ser precedida das licenças e anuências necessárias 
e que é vetada a ocupação das áreas de preservação permanente. 
Informar, inclusive, qual será a destinação dos resíduos sólidos 
gerados neste sistema de tratamento. 
 

485 dias 

11 
Apresentar o contrato de prestação de serviços, celebrado entre a 
EMTR e COPASA S.A., relativo ao PRECEND. 

10 dias após a 
celebração do contrato 

12 

Apresentar proposta de substituição do poço de monitoramento à 
montante da Gleba A, uma vez que o poço perfurado se encontrava 
seco. Cabe ressaltar que os poços de monitoramento devem ser 
devidamente regularizados junto ao órgão ambiental com a 
solicitação de pedido de perfuração de poço.  

60 dias 

13 

Apresentar proposta de poços de monitoramento para a Gleba B, 
observando-se a direção do fluxo subterrâneo. Deverão ser locados 
8 poços de monitoramento, sendo 1 poço à montante da Gleba B e 
7 à jusante. Ressalta-se que a orientação dos poços deverá seguir as 
instruções apresentadas na NBR 13.895/1997.  

360 dias ou antes do 
início de implantação 

da Gleba B, o que 
ocorrer primeiro 

14 

Apresentar mapa georreferenciado contendo a localização de todos 
os pontos de monitoramento propostos de acordo com o contexto 
hidrológico e hidrogeológico local apresentados nos estudos 
ambientais. 

360 dias ou antes do 
início de implantação 

da Gleba B, o que 
ocorrer primeiro 

15 
Apresentar novo Diagnóstico Socioambiental Participativo - DSP e 
Programa de Educação Ambiental - PEA, conforme as diretrizes da 
DN COPAM N° 214/2017e IS nº 04/2018, na SUPRAM CM. 

90 dias 
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16 

Apresentar a revisão do Programa de Comunicação Social, com 
ações inerentes à fase de LO, com vistas a publicitar informações 
sobre o empreendimento, suas características, impactos e medidas 
mitigadoras adotadas. 

30 dias 

17 
Apresentar relatórios técnico-fotográficos do Programa de 
Comunicação Social. 

1º Relatório: 180 dias 
Frequência: Semestral 

18 

Executar todos os Programa de Monitoramento conforme 
considerações deste Parecer Único e/ou apresentação no Anexo II. 
 

Durante a operação do 
empreendimento 

19 

Apresentar Relatório consolidado consistido nos resultados dos 
Programas de   Monitoramento, conforme considerações deste 
Parecer Único e/ou apresentação no Anexo II. 

Durante a operação do 
empreendimento 

 
Frequência: Semestral 

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

Obs. Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos anexos 
deste parecer poderão ser resolvidos junto à esta secretaria, mediante análise técnica e jurídica, desde que 
não altere o seu mérito/conteúdo. 
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ANEXO II 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação (LO)  

Empreendedor: EMPRESA METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A - EMTR 
Empreendimento: Aterro Sanitário de Ribeirão das Neves 
CNPJ: 20.278.385/0001-60 
Município: Ribeirão das Neves 
Atividade(s): Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos 
Código(s) DN 74/2004: E-03-07-7 
Processo: 748/2007/005/2016 
Validade: 10 anos  

 
 

1 Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas 
 

Parâmetro Frequência  Local 

Cádmio Total (mg/L) 

Semestral                                                                                                                 
Poços de 

monitoramento                                                                                       
Gleba A e Gleba B               

Chumbo Total (mg/L) 

Cobre Dissolvido (mg/L) 

Condutividade Elétrica (µS/cm) 

Cloretos (mg/L) 

Cromo Total (mg/L) 

Escherichia Coli (NMP) 

Nitratos (mg/L) 

Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L) 

Nível de Água 

pH 

Zinco Total (mg/L) 

*Conforme Nota Técnica DIMOG/DISAN 003/2005 
 

Relatórios: Enviar semestralmente ao Núcleo de Controle Ambiental - NUCAM os resultados das análises 
efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM nº 216/2017 e deve 
conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 
 
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o órgão 
ambiental deverá ser imediatamente informado. 
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2 Programa de Monitoramento de Águas Superficiais 
 

Parâmetro Frequência  Local 

Condutividade Elétrica (µS/cm) 

Bimestral                                                                                                                   

3 pontos de coleta                                               
Córrego Lagoinha  

                                                                                                                                                                                                         
3 pontos de coleta                                                   
Córrego dos Pilões 

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) 

DQO - Demanda Química de Oxigênio (mg/L) 

Escherichia Coli (NMP) 

OD - Oxigênio Dissolvido (mg/L) 

pH 

Sólidos em Suspensão (mg/L) 

Sólidos Sedimentáveis (mg/L) 

Sólidos Totais (mg/L) 

Clorofila a (µg/L) 
Trimestral                                                                                                                  

Densidade de Cianobactérias (cel/mL ou mm³/L) 

Cádmio Total (mg/L) 

Semestral                                                                                                                 

Chumbo Total (mg/L) 

Cobre Dissolvido (mg/L) 

Cromo Total (mg/L) 

Fósforo Total (mg/L) 

Níquel Total (mg/L) 

Nitratos (mg/L) 

Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L) 

Óleos e Graxas 

Substâncias Tensoativas (mg/L) 

Zinco Total (mg/L) 

*Conforme Nota Técnica DIMOG/DISAN 003/2005 

 
Relatórios: Enviar semestralmente ao Núcleo de Controle Ambiental - NUCAM os resultados das análises 
efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM nº 216/2017 e deve 
conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 
 
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o órgão 
ambiental deverá ser imediatamente informado. 
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3 Programa de Monitoramento de Efluentes do Aterro (Líquido Percolado) 

Parâmetro Frequência  Local 

Condutividade Elétrica (µS/cm) 

Bimestral                                                                                                                   

Tanques de 
Acumulação                                   

de                                             
Líquidos Percolados 

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) 

DQO - Demanda Química de Oxigênio (mg/L) 

Escherichia Coli (NMP) 

pH 

Sólidos Sedimentáveis (mg/L) 

Cádmio Total (mg/L) 

Trimestral                                                                                                                  

Chumbo Total (mg/L) 

Cobre Dissolvido (mg/L) 

Cromo Total (mg/L) 

Fósforo Total (mg/L) 

Níquel Total (mg/L) 

Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L) 

Nitratos (mg/L) 

Substâncias Tensoativas (mg/L) 

Cloretos (mg/L) 

Zinco Total (mg/L) 

Teste de Toxidade Aguda Anual                                                                                                               

*Conforme Nota Técnica DIMOG/DISAN 003/2005 

 
Relatórios: Enviar semestralmente ao Núcleo de Controle Ambiental - NUCAM os resultados das análises 
efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM nº 216/2017 e deve 
conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o órgão 
ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 
4 Programa de Monitoramento de Ruídos 

Parâmetro Frequência  Local 

Nível de Ruído (dB) - (diurno e noturno) Anual                                                                                                               
8 Pontos                                            

Perímetro da Área 

 
Relatórios: Enviar anualmente ao Núcleo de Controle Ambiental - NUCAM os resultados das análises 
efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM nº 216/2017 e deve 
conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o órgão 
ambiental deverá ser imediatamente informado. 
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5 Programa de Monitoramento de Gases do Aterro 
 

Parâmetro Frequência  Local 

Metano (CH4) 

Trimestral                                                                                                                  
Pontos de Exaustão                            
(Drenos de Biogás) 

Dióxido de Carbono (CO2) 

Nitrogênio (N2) 

Oxigênio (O2) 

 
Relatórios: Enviar semestralmente ao Núcleo de Controle Ambiental - NUCAM os resultados das análises 
efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM nº 216/2017 e deve 
conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 
 
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o órgão 
ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 
 
6 Programa de Monitoramento Geotécnico 
 
O registro dos dados operacionais, a conformação geométrica do aterro e os dados obtidos através da 
instrumentação devem ser analisados por equipe composta por engenheiros técnicos especialistas na área 
geotécnica.  
 

Parâmetro Frequência  Local 

Trincas, Fissuras e Processos Erosivos 

Mensal 

Glebas A e B 

Índice de Compactação (t/m³) Glebas A e B 

Deslocamento e Recalque (cm) Marcos Superficiais 

Pressão Gases Piezômetros 

Nível Manta Líquida (cm) Piezômetros 

 
Relatórios: Enviar semestralmente ao Núcleo de Controle Ambiental - NUCAM os resultados consolidados em 
Relatório, durante a operação do empreendimento, incluindo-se os seguintes dados: 
- Cota atualizada da frente de trabalho; 
- Volume aterrado e volume disponível para aterramento; 
- Média diária de resíduos em t/dia recebida no período; 
 
Com os dados obtidos, deverá ser avaliada a estabilidade do maciço do aterro no que tange a: 
- Pressões internas ao maciço (poropressões); 
- Níveis de percolado acima da base; 
- Deslocamentos verticais (recalques) e deslocamentos horizontais; 
- Precipitação total e vazão/volume de percolado gerado; 
- Fator de segurança. 
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7 Resíduos Sólidos e Oleosos das Unidades de Apoio 
 

Enviar semestralmente ao NUCAM, os relatórios de controle e disposição dos resíduos sólidos gerados 

contendo, no mínimo os dados do modelo abaixo, bem como a identificação, registro profissional e a 

assinatura do responsável técnico pelas informações. 

 

Resíduo Transportador Disposição final Obs. 
(**) 

Denominação Origem Classe 
NBR 

10.004 
(*) 

Taxa de 
geração 
kg/mês 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

Forma 
(*) 

Empresa responsável 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

 

(*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la.  
(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial  
1- Reutilização  
2 - Reciclagem  
3 - Aterro sanitário  
4 - Aterro industrial  
5 - Incineração  
6 - Co-processamento  
7 - Aplicação no solo  
8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada)  
9 - Outras (especificar) 

 

Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa deverá comunicar previamente ao 
órgão ambiental, para verificação da necessidade de licenciamento específico.  
As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo empreendedor. Fica 
proibida a destinação dos resíduos Classe I, considerados como Resíduos Perigosos segundo a NBR 10.004/04, 
em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela 
legislação vigente.  
Comprovar a destinação adequada dos resíduos sólidos de construção civil que deverão ser gerenciados em 
conformidade com as Resoluções CONAMA n.º 307/2002 e 348/2004.  
As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de resíduos, que 

poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser mantidos disponíveis pelo 

empreendedor. 
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8 Efluentes Líquidos das Unidades de Apoio  
 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Entrada e saída do sistema de 
tratamento de efluentes  

 

pH, temperatura, vazão média, sólido em 
suspensão, sólido dissolvido, óleos e 

graxas, detergentes, DBO, DQO 
Semestral 

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Entrada e saída Caixa 
Separadora de Água e Óleo - 

CSAO  

pH, temperatura, vazão média, sólido em 
suspensão, sólido dissolvido, óleos e 

graxas, detergentes, DBO, DQO 
Semestral 

 
Relatórios: Enviar semestralmente ao Núcleo de Controle Ambiental - NUCAM os resultados das análises 
efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a DN COPAM nº 216/2017 e deve 
conter a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 
 
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o órgão 
ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 
Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

 Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento poderão 
sofrer alterações a critério da área técnica desta secretaria, face ao desempenho apresentado; 

 A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada da Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsável(eis) técnico(s), devidamente 
habilitado(s). 
 
Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição original do projeto das 
instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente informada e aprovada pelo 
órgão ambiental. 
 

 


