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INDEXADO AO PROCESSO:

Auto de Infração

1. PARECER TÉCNICO N° 34/2015
--- _. -,-------.,,--

PA: SITUAÇÃO:
46317/2015 Sugestão pelo indeferimento do
. -lr_e_c_ur_s_o__ . ~

5

DATA:14/11/2013
DATA: 29/04/2015~.._---

~ -~
EMPREENDEDOR: Posto Comercial Claros Montes LIda CNPJ: 21.672.183/0001-61
:EMPREENDIMENTO: Posto Via Dupl!'1'CNPJ: 21.672.183/0001-61-1
-MUNiCíPIO: _ Montes Claros --M-~-.._-__ ---'~;ZClN!-: Urbana -':"1
'COORDENADAS GEOGRÁFICA LAT/Y 16" 44' 06"' LONG/X 43° 51' 44"1
lDATUM): SAD69 o • ._.-1

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: '
:::JINTEGRAL .-- ZONA DE AMORTECIMENTO USO SUSTENTÁVEL -;;lNÃO J
NOME: .~

ICÓDIGO: )ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): :CLASSE
I;F-06-01-7 "Postosrevendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e
. postos flutuantes de combustíveís.,. ---- --_.- --_.-
lAUTO DE FISCALIZAÇÃO: 62154/2013
[AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 26/2015

EQ_U_IP_EINTERDISC_IP_L_INAR TMATRíCULA' .._A~SINATURAJ'
',VivianeSantos Brandão -Analista Ambiental (Gest.ora_) ~1_1._0_1_97_5_8_-.cí~. _ _ _
'Reinaldo Miranda Fonseca - Analista Ambiental 615.025-4
_--- - .__ o.. o __ +_-=--=-=-'-'-- _+
De acordo: Cláudia Beatriz Araújo Versiani- Diretora de Controle 1148188-4

IProcessual_. .__ _ .__. -..J ~~ j

Aven(da Jocá Corrêa Machado SIN' 8~''TO Ib:turu:u . Montes Claros - MG - CEP:39.401-832 . Te!. (38) 3224-7500
e-m;3i,': supram. "'Tl~'Clmeioamb;ente.mg>gov. br
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.2. : Introdução

o presente Parecer Técnico tem por objetivo subsidiar o julgamento dó recurso con.trao

auto de infração nO46317/2015 datado de 29/04/2015, confôrme anexado abaixo:

. Alt.: limo. Presidente

Auto de Infração: 46317/2015.

COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA, sociedade,

,
.' empresária do ramo de revenda de cGlnbustlveís, com sede social na Rua São Sebastião, 33-

CEP: ]9400-120, no munícipio dê M".ille~ C'laros-MG, ""m. respl"il,,'amelltc. Jl<'ranle V.

EM., apresentar suaDEFESi\ contra a slIspensilo da~ lllividades do PQSIOrevendedor C011\, t ' ,

fulcro no artiSO 16-e, ~ 3°' da 00,7.772 de 08/0911980. confornJe abaixo aduzido:

I. DOS FATOS

o empreendimento foi fiscalizado jlIJr agente da SUPRAM, Jl<'lo que fói

la',rado auto de inlrnção, o qual detenninOll a suspel1.~~Q imediata da. atividades da
_empresa, por supostamel)te ttrl\milido .infl)ni1n.ç~s aC' OFgãQtécnico nu que toca ...,

gerenciameuto da área contamiMda, bem como por 5t1p051llJllenteestar <:.aus,"do poluição

ámbieritaJfuce li ausência de SUMP no~ Ianques insta L1dosantL~de Inl exigência. /

Enquadrou a condula da elllpn."SllIlOS tipos leg;tis dos Cl;ljígos ) O') e 122 do

Decrelo Estadual 44.844/08 e assim descreveu a SU)lóstá Í1,ÍTuI"'io lIO wrpo do Aulo de.
Infração: '

"

I

I

De acordo com ,o. histórico do empreendimento e da análise dos relatórios e estudos

apresentados pelo empree~dedor, descrevemos abaixo:

'3. Dos Fatos

A licença de Operação Corretiva nO0035/2007 NM foi concedida com condicionantes

no dia 23 de outubro de 2007, conforme quadro abaixo-(Figura 1).

Avenida José Corrêa Mach.do S/W Bairro Ibituruna - Montes Claros - MG - CEP:39.401-832 • Tel: (38) 3224-7500
e-mail: supram.nm@meioambiente.mg.gov.br
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5UPERINTEND~CIA REGIONAL ÓlaMEIO,-.~ rO AMBl~TEE ÓESENvOLVlMEUTO SUSTENTÁVEL Data: 0911012007
Jl'JI~~,. NORTE DE!dINAS • '''h~:11{14

. PARECER ÜNICO

llens De!lcriçio da Condicionante Prazo •

•

•

Co~ar a d<ltlinação'dos resklJos .Iiquldos (óleo i1s~doe fração
01 oleosa do SAO), CXHlSlderadospera NBR 10.004 como "ResldUos Semeslnllmen1e

Classe 1" (perigosos),para erqJresas credenciadas.
02 Comprovar a destinação em anta men II caIJeta. aos resJduClS

sólidos eradosno empreendímllfllO.conforme Item3 do Anexo li.. SIlm'lIlralmt1llAl
Apresentar lau o 8Vll O.!l a pressão sonora (rufijo),
oonfonne a lei Estadual ,10.100.0011101/1990.Caso 8sernlss6es

03 de ruldos !lSlNé'tém.ackna"do • récCmendado por essa Lei. li SGmoll1rlilmento
• em~sa :~ré8P11lse~àf~idas míligaooras pInl Iralamento

eleüyodes5asemlssOes". ,',., : " ..... '•.
, preseotaJ'RetatórtoTéolllco d8 '2! _ 9 Invesligaçllb do passivo

,P ambienlal-El:reX:(benzeno.'toÍlJeno;elilbel1ZlinO e xilenos) e HPA
09 . (!lldmcarbonems.poHàt\l!lares)'••.~comáfi,álisede 'risco nos molcles . 120 diaa
. . da rnetodologl9':RBCA e oomprovada:'aCOlllarnlnaçaG. deve-se
'.' ,'.:' 'apnlSelltar:001 projeto de 'desçontamliiaçAo e cronograma de
,.;'. execu dá remedlaçAo. .' .,
'.' ,. ~ ntar. Programa de Trelnamenlo. dé segurança ,e o
. . .' . Arpbiet1le para os frentistas e." demais .funcionários do
. . Jl~': empreendimento, devendo õ n:eloamento .ser ',mlnislrado pol'. 90 dl81

~,: . :.:empre&l1ou proflssional.cradant~ .jUnto'.aoCREAlMG para esta
, llliVidade. . .

,.;' , .. orrígir as 1rlncas d9 Pista. ila Abaslooim9lNl, n o Sllf e
:.: 011.' COncmloou dotado de oulro pavimen\Oroja permeabilidade tenha 90 dias
. . no maJlimocoodutlvidadehlcbulioa dtl lo-" em/s .

. Figura 1: Descrição das condicionantes da licença de Operação Corretiva nO 0035/2007 NM
concedida no dia 23 de outubro de 2007 do empreendimento. Comercial Claros Montes LIda .

•«y. •
Cabe ressallar que após' a formalização da Revalidação da LOC ocorrida no' dia

23/09/2013, verificou-se que a condicionante de nO 04 "Apresentar Relatório Técnico da 2" fase
. ~

da investigacão do passivo ambiental- BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e HPA

(hidrocarbonetos polianelaresl - com análise de risco nos moldes da metodologia RBCA e

comprovada a contaminação; deve-se apresentarlim projeto de descontaminação e.
cronograma de execução da remediação" - Prazo: 120 dias após a concessão da licença, não

'foi cumprida.

Lembrandõ que os estudos que levaram a equipe lécnica da SUPRAM NM a solicitar a

inclusão da condicion,anle nO04 podem ~er observados abaixo (Figuras 2 a 7):

Avenida José Corrêa Machado SIN° Bairro Ibituruna, Montes Claros - MG, CEP:39.401.832, Tel: (38) 3224,7500
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R~latórlo de Pesquisa Ex'pedlta de Vapores Orgânicos no Solo
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FIGURA 2 ; Posto Via Dupla, com a localização dos pontos de amostragem para a
análise expedita de, vapores orgânicos no solo.

I

(m

140-

130.

1
"

120-1 •
i

11QJ'
I

100.1
I

90

80

70 "
60

C180 - Posto Via Dupla

•

'I
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Figura 2: Localização dos pontos de amostragem para a análise expedida de vapores orgânicos

no solo (VOC) ainda no processo de LOC de 2001 - Posto Via Dupla.
(
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Relatório d. Pesquisa Expedtta de Vapores OrgAnlcoa no Solo

C180 - Posto \tIa Dupla
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FIGURA 3 : Posto.Via Dupla Curvas de isoconcentraçao (em unidades de ppm) dos
compostos orgAntcos votáteÍS. presentes no soto. a uma profundidade de 50 em.
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Figura 3: Curvas de isoconcentração (em unidades ppm) dos compostos voláteis retirado do

Relatório de pesquisa expedida de vapores orgânicos no solo (VOG), a uma profundidade de 50 cm

ainda no processo de LOC de 2001 - Posto Via Dupla.
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Relatório de Pesqule8 Expedita de Vapores OrgAnicos no Solo

C180 - Posto VI. Dupla
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FIGURA 4: P05tQ Via Dupla . Curvas de isoconcentração (em unidades de ppm) dos
compostos organlCos voláteiS, presentes no solo, a uma profundidade de 100 em.
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Figura 4: Curvas de isoconcentração (em unidades ppm) dos compostos voláteis retirado do

Relatório de pesquisa expedida de vapores orgânicos no solo (VOG). a uma profundidade de 100

cm ainda no processo de LOC de 2001 - Posto Via Dupla.
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Relatório de Pesquisa Expedita de Vapores Orgânicos no Solo

C180 - Posto Via Dupla
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\

Figura 5: Curvas de isoconcentração. (em u.nidades ppm). dos compostos voláteis retirado do

Relatório de pesquisa expedida de vapores orgânicos no solo (VOC); a uma profundida?e de 150

cm aindá no processo de LOC de 2001 - Posto Via Dupla.
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'-Relatório de Pesquisa Expedita de Vapores Orgânicos no Solo
• o

C180 - Posto Via Dupla

TABELA 1 ---;-"Resultados das medidas de concentração dos compostos orgânicos
voláteis obtidos em orofundidades variadas nos diversos pontos amostrados.

ConcentTação (ppm)

PONTO
Profundidade .Profundidade Profundidade

(50 em) (100 em) (150 em)

P01 1143 637 822
P02 I 273 I >11000 '>11000

o

P03 943 130 435
P04 835 >11000 >11000, .
P05 1886 316 312
P06 . 268 >11000 >11000

P07 . >11000 >11000 ~11000 •
PO" 163 132 92
P09 79 123 1798

P10 316 1947 1578

P11 431 8690 6930

"

P12 255 347 782
P13 149 782 1670

P14 580 1934 42,90

P15 4-18 3850 6050
P16 259 523 , 558 o,

P17 114 251 321
P18 365 132 145
P19 114 141 215
P20 303 53 18 ,

P21 646 >11000 >11000
P22 901 >11000 3190
P23 4840 Nivel de água Nível de água
P24 1297 >11000 >11000
P25 >11000

,_.
>11090 >:'11000

P26 .--_.
_ 171 , 185 347

P27 303 o 1.54 277
P28 31 . 97 123 ,
P29 -541 202 295

P30 . 62 119 _. 158
P31 132 716 760

I P32 259 123 141
P33 110 299 180

AMBIENTAL PETROCLEAN LTOA- Avanitlo .Jo!léCllndido dn Sltveln;l. 37S:?A.B::llrroVHõ'llpé. SAhnrá. Me':. CEP 31.030-000 11
FO".f"I:31 34a~ 312-'1/Fllx; 31 3486 a024!E.mall; pelrnclaao@potroclrum.com.br

Figura 6: Tabela mostrando os resultados das' medidas de concentração dos compostos orgânicos
voláteis obtidos nas três profundidades (50 cm, 100 cm e 150 cm) retirada 00 Relatório de pesquisa
expedida de vapores orgânicos no sol9 (VOC) , ainda no processo de LOC de 2001 - Posto Via
Dupla,

•
, -
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Relatório de Pesquisa Expedita de Vapores .Orgânicos no Solo

C180 - Posto Via Dupla
, "

P34 334 484 642
P35 ,22 527 1156
P36

,-

330 / 846 545
P37 "114 , 92 114

/

P38 31 35 167
.

Máxima >11000 >11000 >11000,.
Média , 1079 3024 3003
Mínima- 22 35 18

Figura 7: Tabela mostrando os resultados das medidas de concentração dos compostos orgânicos
voláteis obtidos nas três profundidades (50 cm, 100 cm e 150 cm) retirada do Relatório de pesquisa'
expedida de vapores orgânicos no solo (VOG), ainda no processo de LOC de 2001 - Posto Via
Dupla. ",

Como se pode observar, o prazo de 120 dias que foi dado ao empreendedor para o

cumprimento da condicionante nO04, se justifica pela gravidade das concentrações dos compostos

orgânicos voláteis sendo que 'a continuidade dos estudos e remediação da 'contaminação eram

emergenciais.

Com base no descumprimento desta condicionante nO04, foi iavrado o Auto de Infração n?

48690/2013 em 14/1.1/2013 com os seguintes códigos: •

1) '''Código 116 - Descumprir determinação ou Deliberação do COPAM, o'u seja, não
. "

apresentou o Relatório Técnico da 2a fase da investigação do passivo ambiental'-

. BTEX e HPA, COnforme previa a condicionante nO04 (quatro) da Licença de Operação

Corretiva."

2) "Código 122 - Causar poluição ou degradação ambiental devido à inexistência de '

câmara de proteção SUMP nos pontos de visita dos tanques e com indícios de
. . , ,

contaminação do solo, além da presença de considerável quantidade de combustível

derramado em alguns pontos de descarga onde o.piso é de bloquete, situações essas

que podem causar danos aos recursos hídricos e prejudicar a saúde, a segurança e o

bem estar da população."

Se'gue abaixo as fotos do empreendimento comparando tanque com câm?ra de acesso à
boca-de-visita com SUMP (fotos 1 e 3) com presença .de combustível, demonstrando a utilidade do

me~mo para a contenção de uma das fontes de contaminação do solo e água subtérrânea por
, ~'. ' i.

•, ,
Avenida José Corrêa Machado SIN° Bairro lbituruna 4 Montes Claros - MG - CEP:39.401-832". Tel: (38) 3224-7500
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combustível, foto de tanque sem câmara de acesso à boca-de-visita e,sem SUMP (foto 2) e foto de

tanque corri câmara de acesso à boca-de-vi~ita sem SUMP (foto 4).

Foto 1: .Retirada do próprio local, demonstrando.a utilidade de
um SUMi' ~m a presença de combustível. -

Foto 3: Retirada do próprio local, demonstrando.a utilidade de
um SUMP com a presença ~e combustível.

Foto 2: Um dos 07 tanques que não possuem boca de visita com
SUMP.

Foto 4: Um dos 07 tanques que não possuem boca de visita com
SUMP.

. .
Apesar de ter sido declarado pelo empreendedor que a água utilizada para consumo

.humano é fqrnecida pela concessionária local (COPASA), comprovado pelas contas apensas ao
. . .' I .'

processo de licenciamento, o processo de outorga para captação de água subterrânea por meio de

poço tubular, Certificado de outorga Portaria nO01955/2011 (Figura 8), concedido em 04/07/2011,

com validáde até 05107/2014, tem como uma das finalidaçles o consumo hUf!1ano de 300 pessoas

. (população flutuante.". lojà de conveniência -'-24 horas). A vazão outorgada foi de 5,8 m3/h durante

o bombeamento de 6h/dia, conforme bomba instalada e usada pela teste de bombeamento.

A outorga concedida pela Portaria supracitada venceu em 05 de julho de 2014 e somente foi

formalizado. novo processo em ~3/12/2014, sem interrupção das atividades do posto revendedor

nesse 'período.

Avenida José Corrêa Machado SiN° Bairro Ibituruna - Montes Claros - MG - CEP:39.401-832 - Tel: (38) 3224-7500
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Figura 8: Certificado de outorga Portaria..nOnO01955/2011, con.cedido em p4 de. julho de 20.11 cm

validade até 05/07/2014.
I

o novo processo de outorga protocolado em 23/12/2014 junto à SUPRAMNM também prevê

.como finalidade do recurso hídrico o cons.umo humano de 300 pessoas (consumo de 30.000 I/dia) ,

lavagem de veículos leves (em média 15 veiculas/dia, comco.nsumo de 1.000 l/dia), lavagem de. . .
I ',' ~

pista (consumo de 1.000 I/dia) , lavagem de parabrisa (consumo de 1.000 I/dia) e uso geral do
. -. ../

empreendimento (consumo de 1.000 l/dia). A vazão requerida é de 4,93 m3/h durante 07 horas por

dia ao longo de 12 meses.

Segundo o Relatório Técnico apresentado para .outorga de água subterrânea realizado pela

empresa Aguacenter Poços Artesianos no empreendimento em .questão, a síntese geológica. de

. Montes Claros informa sobre a recarga do aquifero que "a interação entre fraturas, c1ivagens .
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ardosianas e ~stratos litológicos, intimam'ente correlacionados na bacia compreendida pela planície

,rebaixada onde está inserido o distrito industrial, assim como a zona serrana circul)vizinha,

representam juntas, a área de recarga do aquifero fissurado-cárstico local." ,

Segue abáixo as recomendações dos estudàs da empresa AMBRATEC, pr~toéblados 'na

SUPRAM NM nó dia 05/01/2015, com o Relatório de ensaios hidrodinãmicos e hidroquimicos -

interconexão hidráulica entre aquiferos, realizados em 22 de setembro de 2014, em relação aos

poços de monitoramento e a captação dó poço profundo PA-01:

.......vrt •.~ -----,,""'Q" "'"I~ ••• ~~ -tnt-.,".oe;~am, •••• _oa»«lI * M 4It'ri:ra~ftI~
~ c__ .~ UdIl_PIMI ••••••. ~ ..-ca:t~.

"12..RECOIllENoAQ0E8
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r.noniU)flWm~1 6eledanadas loc:al1ti!:e.dos nt!t "'"'til dQ MnPreenc:nm1Ell~ ComerCilal Cl'af.oe
r--iuctlA;iJtt i...u.icd ••'~1t.etlt..Mt,'"tiI:II~
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Figura 9: Recomendação proposta no "Relatório de Ensaios Hidrodinãmicos e hidroquimicos - interconexão
hidráulica entre aquiferos", página 105, elaborado pela empresa AMBRATEC. .
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Durante a primeira vistoria, em 14/11/2013, não foi observado nem horímet"ro e nem- .
hidrômetro. Foi solicitada a instalação de ambos por meio do OF. SUPRAMNM/DT/N° 1068/2013 de

18/11/2013.' Na segunda vistoria realizada em 17/04/2015 (auto de .fiscalização nO 23/2015 de
,.

17/04/2015), foi observado o hidrqmetro e na vistoria do dia 29/04/2015 foi observado o horímetro
, -

. (auto de fiscalização n026/2015 de 29/04/2015). Entretanto, segundo Auto de Fiscalização nO
. ~. . . •..

26/2015 de 29/04/2015, neste dia, o horimetro marcava 6.040,22 h 'após sua aquisição comprovada
•por nota fiscal de compra no dia 09/05/2014, concluindo um uso diário da bomba de 16,91 h/dia, em

desconformidade com a outorga e, conforme estudos apresentados acima, ocorreu a captação de, -
água subterrânea contaminada (hidrocarbonetos), Desta infração, foi gerado um Auto de Infração nO

46318/2015,de 11/05/2015, código 213 do Decreto 44.844/2008, por "extrair água subterrãneasem
•

a devida outorga ou em desconformidade com a mesma".

Foi solicitado o tamponame~to do poço tubular em questão tendo em vista que não foi

seguida a recomendação da página 105 (anexada acima, figura 9) do "Relatório de Ensaios. - .
Hidrodinâmicos e hidroquímicos '- interconexão hidráulica entreaquíferos', elaborado pela empresa ..

. ,
AMBRATEC e protocolado na SUPRAM NM no dia 05/01/2015, pois a empresa Comercial Claros, .

Montes LIda estava captando uma vazão superior à 1,62m3/h,

Outras fontes de contaminação que também podem estar contribuindo para a presença de -
, - I

. hidro'carbonetos, são: as duas pistas de abastecimento de combustível são cobertas por estrutura- .
metáli?a circundadas por canaletas de drenagem fora da projeção da cobertura metá'lica qué

protege a pista de abastecimento (fotos 5 e 6) e interligadas às caixas Separadora de Água e Óleo
. ~ 'lo .- . ,

. (SAO) em todo o perímetro da mesína que, segundo vistorias'realizadas, não estão cumprindo sua

função de separação de água e óleo (foto 7) e piso concretado com presença de trincas (foto 8).
-'

Foto 5: vista do posto Comercial Claros Montes Uda .com
projeção,~as canalctastpara fora do teto metálico."

•

Foto, 6: vista do posto, Comercial Claros Mont~s Lida ~m
projeção das canaletas para fora do teto metálico...

l

\
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. Além disso, outro agravante é que o postO foi classificado pelos estudos apresentados como
,

Classe 2, segundo Deliberação Normativa na 108/2007 e NBR 13786, Porém, desde a primeira

vistoria ocorrida em 14/11/2013, já existia a construção de um hotel em estágio avançado (foto 9),
. . , .

inclusive com estacionamento no subsolo (foto 10), elevando o empreendimento para a classe 3,
" .

que, dentre as exigências, requer o monitoramentointersticial, possível apenas para tanques de

parede .dupla, o que não acontece atualmente no posto, segundo planilha apresentada pelo. . , ~
Comercial Claros Montes LIda e Petrobrás DistriblJidora SA(figura 10), que relata tanques antigos

(1994,1995,1996,1997,2001 e 2002) de parede simples, •

Foto 8: presença de trincas na pista de abastecimento qO.posto
Comefcial Claros Montes Uda. ,.'

25/06/2015
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"""___...,':;;;~ .7j
Filio 7: uma das caixas separadora de água e óleo (SAO) do
posto Comercial Claros Montes Ltda, demonstrando a'
ineficiência da sua finalidade.

,

Foto 9: vistoria realizada em 14111/2013 mostrando a
construção de um Hotel a menos de 100 metros 'do posto
Comercial Claros Montes Uda, mudando para a classe 3
segundo DN 108/2007 e NBR 13786.

Foto 10: vistoria mostrando a garagem no subsolo do Hotel a
menos de 100 metros do posto Comercial Claros Montes Uda"
mudando para a classe 3 segundo DN 108/2007 e NBR 13786,

•

> '

, , '
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Figura 10 - Plani1~a apresentada pelo Çomercial" Claros Montes Ltda e Petrobrás Distri~uidora S.A., comprovando a idade dos tanques.

•

As informações complementares solicitadas. pela SUPRAM NM através do

OF.SUPRAMNM/DT/N° 1068i2013 de 18 de novembro de 2013 foram entregues, devendo

destacar que o item solicitado nO06 "Apresentar o Relatório Técnico da 2a fase da investigação

do!passivo ambiental BTE~ (Benzeno, Tolueno, Étilbenzeno e Xileno). HPA (Hidrocarbonetos

polianelares) com. análise de risco nos molde~ da metodolog'ia RBCA e. c~mprovada a. .,
contaminação do solo, deverá ser apresentado o projeto de descontaminação e cronograma de, .
.execução, conforme previa a condicionante .n° 04 da LOC..Além destes, realizar e aprese~tar. ,

também o estudo' de VOC (Compostos 'orgânicos voláteis). Todos estes estudos deverão ser

realizados n'o mínimo nos seguintes pontos: entre os tanques, próximo às pistas de

abastecimento, a montante e a jusante' dos ta~ques, bem como na área de influência do

••
Avenida José Corréa Machado SIN° Bairro Ibituruna - Montes Claros - MG - CEP:39.401-832. Tel: (38) 3224-7500
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. Superintendência Regiom~.1de Regularização Ambiental dÇ)-Norte de Minas
,

posto."; foi protocolado na SUPRAMNM no dia 12/12/2013, sendo que os estudos foram
•

realizados em outubro de 2011, confirmando a contaminação, conforme documentos

abaixo:

No dia 26/05/2011, foram "",llr.lda. 53 sondllgon. para modlçlle. de v.pores

argAnlCOS 00 $oto su~rflclll. pal'll ve:n1kar 11 e:vtm'l1Jal eXfsténda de ga5e5

provenlentl!S de composto. o..gânlco. vol.!lets (COV) constltulntos de hidrocarbonetos

d._~o. de lJelróloo, com olljeUvo d. ..r'i~car a p~~ ou. nllo de ",mposto.

org'nleos-vOJ6tels no solo svperftdal, na e.ru do emprerndime.nw.

As sondagens para aval ••ção quantllBtlv •• de COV no '010 (SV-Ol a SV-5~) foram,
t:)Cewtadas com mIIltellte rompedor com broCá de 25,(10 mm de dflmlltro e 1,50 m'
de romprlmonto,

!"",dlol'mente após a perf1.l~, foi Introdu,ldo ~ .ondo prob#, em 00;0 Incx, 198<10

80 equlparmmtoG!St«h. 00$ medições fOr'i1m reanzadas a 0,50 m, 1,00 m l!! 1,50 m

de profundidade ..O certltIcodo de c;allbmçllo do equlpomento ,e ..,conbol no Anexo
IV.

As sond.gens SV-15 e SV-J5 'p •.•••enlê",m ol>stnJção cluronle o pOrfuroç!o •• os

sondager:'s SV"26 e SV.•.36 Int-elUPtara~ o nível d'ág'ua e c:orno oon,eqü!~ n50
foram medidas nos •.••p.ctlvas profuodldod.s.

0& resuiUldos elas medições quantlmtlvBS da concentraçlo ele gases no solo (ppm)

Incllcaram con<enlraçõe. máximos Igual a l~.OOOO ppm (SV-I3/I,SO m de

profundidod.), próximo do u~quo d. dle •• 1e do poco PM.02. A Tabola 6.2.2 I~a

os valores medidos em cada ponto amostrodo .

,

SVoi'l
SV001
SV003
$V••••

"'00'
SV-oG
""oi"
SV ••••
sv••••
SV-l0

•••••
610.164
620.47"
620.1B3.
620ABl)
620."97
61D.50.
610.513
620.5l6
620.5-12
&20.$09

--8.150.973
USO.S66
IU'50.948
s.ISõMr
e.15O.914
.8.150.976
8.150.98(1
ais .99(1
!.1SMM
e.1S1.DlJB

BI!OUIBIEJITII GeoIogIIo • Engcmluirla AmIIl_tal._p--~ "
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fi.U 620,500 8.151.008 o o 20
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5'1-13 , 6W.~ 8.151.004 {) 12U1 '10.000
5V-l" 620,476 1!.l.51.C02 20 390 700
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SV.;U ó2ll.SoW

, . 8.'150.998 o 102lO 180
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, sv-.:z6 620.57- S.151.117 o f«A NA
lIV...:z:7 m.S'66 8.151.119 o 100 'lI}
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5\'-31 62l1.5'45, 6'0'151.118 -j) o o
SV-3:1 620.!i"l2 6.t51.11O o ~O 180
5V-3. 620.553 8.151.114 o 'o 'lI)
5V-J4 ó2o.!33 e-151.ilIl 60 100 640
sv~" . (,l0.S:>7 1I.151.~ . - .
sv-n ~O.S74 11.151.106 20 ' 40 NA
511-37 620.567 ' Q:.'151.OK ,120 980 1520-'I ~G.S77 8.15UI!ID o O' o
av•••, ó2M66 8.151.009 () 40 920
Sv-4CI &2Q.511 8.151.073 (l o o
sv-41 620.562 $..15l.081 (> 500 IlI'IOIímltr.ivc1
sv..•:t 620.567 U~l.073 ~. 2:1)0 SOO
SY-43 620.468 e.1S0.954 o o 140
SV-44 G2QM4 8.150.961;1 o (I () 0'0

Sv-45 620.'1'1/1 &150.961 O' o 'O
sv.q. 6-20.4$9 11.150.963 o 60 6-W
SV •• , &20.506 1I.15M65 40 o 260
SV-4a 6-20.523 , .Il.1!0.9S5 &0 240 .20
$11-49 5;10.533 IU5US7 140 sei 160
$li-50: 620.5<16 ' lusM99 420 120 220
SV-Sl 620.487 8.15l.O20 211 <4Oll 5100
SV-51 620.-482 11.1SUll2 , S!lO . 1720 4&00
flV'-I3 620.464 8.150.973 '<I() (I o

CGne.:C,,",oonll'OÇ5o:ppmt porte peor"lI ~Df m: _. sv: ~n&go!'n 8 il'<J<>l"" ~ VllPO"'O; NA: .,.... '"'1:1••••.
\

As.Fi1l- &.2.1, 1.2.2 fl 1lI.2..Japreientam as ph.im!lS dI!!Isoconcentraçiio tle COV lJ

Q;5Om, 1,00 me 1,50 m :ie iJrofundidl!de~

I
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Cabe ressaltar que os estudos apresentados acima foram protocolados na SUPRAM

NM como uma cópia em xerox, tendo má qualidade de visualização e prejudicando de certa

forma a análise que avaliam gráficos, mapas 'dos resul',"'doS com legenda, delimitação das

plumas de çontaminação, etc.

De acordo com a análise realizada nos documentos apresentados pelo empreendedÇlr:

. "Relatório' de Diagnóstico Ambiental" e "Relatório de Diagnóstico Ambiental Complementar com

Avaliação de Risco à Saúde Humana", conforme solicitação do Termo de Ajustamento de Conduta

(TAC) assinado em 11/12/2011, alguns pontos de monitoramento de água subterrânea
I .

apresentaram valores acima dos valores aceitáveis pela legislação vigente, o que gerou nova

solicitação de informações complementares por meio do OF. SUPRAMNM/DT/N° 1222/2013 datado

de 27 de Dezembro de 2013, sendo elas:

'1) Apresentação do projeto de remediação ambiental de acordo com a DN COPAM n°

108/2007, contemplando, no mínimo, os seguintes aspectos: objetivos, proposta técnica, plano de

implantação, ensaio piloto, plano de monitoramento, duração, prevista e cr.itérios para controle e

finalização da remediação";

2) Instalação de poços de monitoramento ,ambientais com a finalidade de delimitar as

plumas de contamihação identificadas na área do posto e adjacências, conforme recomenda o

próprio ."Relatório de Diagnóstico Ambiental Complementar com Avaliação de Risco à Saúde

. Humana" e comprovar a instalação dos mesmos;

3) Realização de estudo que verifique se existe interligação entre os aqüífe,ros que fornecem

água ao poçotubular e os poços de monitoramento e aprese': :ar estesrestudos. ,

~
O prazo para a apresentação destas informações do OF. SUPRAMNMIDTlN° 1222/ 2013 foi

de 90 dias. Por solicitação do empreendedor, o prazo foi prórrogado por mais duas vezes, a

primeira, 180 dias e a segunda e última por 100 dias. O prazo final para entrega de todas as .

informações, dia 05/01/2015, foi Llformado por meio do OF. SUPRAMNM/DTlN° 1056/2014, de 28

de novembro de 2014.

No dia 05/08/2014 foi entregue o "Relatório .de Diagnóstico Ambiental Complementar 10

. GEOMG 14004" elaborado pela Geoambiente, atendendo a'informação complementar nO2 do OF.

SUPRAMNM/DT/N° 1222/2013, que visava a instalação de poços de monitoramento ambiental

com a finalidade de delimitação das plumas de contaminação identificadas na área do posto e

adjacências.

No dia 05/01/2015 foi entregue a informação nO3 do OF. SUPRAMNM/Dr/N° 1222/2013,

"Relatório de Ensaios Hidrodinâmicos e Hidroquimicos - Interconexão Hidráulica entre Aquíferos -. ,

Avenida José Corrêa Machado S/W Bairro IbiturU:18- Montes Claros - MG - CEP:39.401-832 - Tel: (38) 3224-7500
e-mail: supram.nm@meioambiente.mg.gov.br

mailto:supram.nm@meioambiente.mg.gov.br


•

-
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 25/06/2015
Subsecretari~ de Gestão e Regularização Ambiental Integrada Pág. 27 de 29
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do No"rtede Minas

,
Projeto AMBRATEC: 1062-1310/14" que foi realizado para verificar a existência de interconexão

entre os aquíferos.

A infàrmação 1'10 1 do OF. SUPRAMNM/DT/N° 1222/2013 que exigia ,a "Apresentação do

Projeto de remediação ambiental de acordo cpm a DN COPAM n°.108/2007" não foi entregue tal

como solicitado por meio do ofício supracitado até o prazo máximo de 05/01/2015. Esse fato gerou

o arquivamento 'do referido processo tendo em vista que o Projeto de Remediação é de suma

importância uma vez que foi detectado, em todos os estudos apresentados pelo empreendedor e já
r

elencados no decorrer deste Parecer Técnico, a contaminação dos aquíferos raso e profundo,

gerando também o Auto de Infração nO46317/2015 de 29/04/2015, por nãó apresentação desta

informação (código 109 do Decreto 44.844/2008), ocasionahdo a suspensão imediatã das

atividades, inclusive troca de óleo, lavagem de veículos e revenda de ,combustíveis, o

tamponamento imediato do poço tubular tendo em vista o indeferimento da outorga, já mencionada

anteriormente.

Além disso, o empreendimento também foi autuado pelo CÓdigo 122 do Decreto

44.844/2008, por estar causando poluição ou degradação ambiental devido à inexistência de

c~mara de contenção "SUMP" nas bocas .de visita de 07 tanques subterrâneos, causando

contaminação nos aquíferos raso e profundo.
".

. ,

•
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4. Do pedido do empreendedor:

11.3- DO EFEITO SUSPENSIVO

Requer seja a pre<ente defe~a recebiilll em seu efcit('l ~!lspen<iv". haja vista"

fundado receio de préjuízo de dano irreparável, obstando novas autuaçflCS até a decisão

definitiva.

•
111 DO PEDIDO

Pelo exposto, requer a revOl,'llção da ordem de suspensão das atívidades.

Caso não seja 0- prescnte -recurso. jul.gado dcntro de 5 (cinco) dias, dar-sc-á seu'

cancelamento imediato, COl1soa1l1edeterrniJlildopela Lei 7.772/80, artigo 1.6-C Requer,

ainda, seja o presente recurso recebido em ,eus deitos devolutivo e suspensivo ..

Nestes termos, pede deferimento.

Montes Claros, 04 de maio de 20 J

. ,

co

Conclusão

A' equipe interdisciplinar da Supram Norte de Minas sugere manter a susp~nsão das

atividades pelos motivos expostos em todo o relató(io acima, assim como manter as penalidades

através da constatação das Infrações I e II do referido auto de infração descritos nos códig~s 109 e

122 impostas ao empreendimento Posto Comercial Claros Montes LIda, atividade de Postos.
revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemasJetalhistas e postos flutuantes de

combustíveis (F-06-01-7), no município de Montes Claros - MG.

Algumas medidas deverão ser adotadas para intervenção/remediação ambiental. De acordo

com o Autc?de Infração nO46317/2015 de 29/04/2015, o empreendedor é obrigado a comunicar

por escrito, através de AR, todas as residências e empreendim.ento num raio de 100 metros do

empreendimento em questão sobre a contaminaçáó dos ~quíferos e o poço tubulat deverá ser

tamponado imediatamente. Também exige, por meio do OF.SUP'RAMNM/DT/N° 527/2015 de 04
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de maio de 2015, a imediata Remediacão de acordo com a DN COPAM N° 108/2007 e, de acordo

"com O OF.SUPRAMNM/DT/N° 570/2015 de 12 de maio de 2015, corlvoca o responsável peio

empreendimento Comercial Claros Montes LIda para o preenchimento do Formulário de Cadastro

de Áreas Suspeitas de ContaminElção e Contaminadas por Substâncias Químicas, conforme prevê

.a Deliberaçã,b Normativa COPAM n0116, 27 de junho de 2008, no site da FEAM.
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,

Reinaldo Miranda Fonseca
Analista Ambiental- SUPRAM NM

Cláudia Beatriz Oliveira Araújo Versiani
Diretora Regional de Apoio Técnico
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