


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente ê Desenvolvimento Sustentável

Fundação Estadual do Meio Ambiente
Dirctorio de 6estão do Quotidode e Monitoromento Ambientol

Gerêncid de Monitordmento de Efluentes

Belo Horizonte, 31 de maio de 2017 .

Referência: Verifica@o do cumprimento das
Delibera@es Normativas COPAM No 96/2006 e No

12812008, que convocou os municípios para o
licênciamento ambiental de sistema de tratamento de
esgotos e deu outras providências.

llmo Senhor,

Comunicamos que, em .azAo da verificação no Sistema lntegrado de lnformação Ambiental-
SIAM, este município encontra-se em atraso para o atendimento à convocaçáo realizada
pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM através das deliberaçôes
normativas No 96 de 2006 e No 128 de 2008. Assim foi lavrado o Auto de Fiscalização n'
6452112017 e Auto de lnfração n" 1?4M7.

As referida§ deliberações convocaÍam os municípios de Minas Gerais para o licenciamento
ambiental de sistema de tratamento de esgotos e da outras providências conforme DN No
96/2006:

"A'1..2o - Todos os municípios convocados por essa Deliberação Normativa do Estado de
Minas Gerais devem implantar sistema de tratamento de esgotos com eÍiciência mínima de
60% e que atendarh no mínimo 80% da população urbana."

Na oportunidade, lembÍamos que, nos termos da Legislação Ambiental vigente, o município
dispõe do prazo de vinte dias, contados do recêbimenlo do Auto de lnfração para apresentar
defesa endereçada à Fundação Estadual do Meio Ambiente, Rodovia Papa João Paulo ll,
4.143 - EdifÍcio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Atenciosamente

Math us Fontes

Gerência de Monitoramento de Efluente

Ao senhor (a) PreÍeito(a),
Prefeitura Municipal de Elitrema
Avenida Del. Waldemar Gomes Pinto. 1624- Ponte Nova
Extrema- Minas Gerais
CEP: 37640-000

$

[,1EF

Cidade Adminigtrativa TancÍedo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4.Í43 - EdiÍÍcio Minas -1o andar - Baino Sene Verde- 

ÍeleÍone: 39í5-1226 - Cep: 3'163G900 - Belo Hoízonte / MG
home page : www.meioambiente.mg.gov.br

OFÍCIO N' 27 1 12017 GEDEF/DGQA/FEAM
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GOVERNO DO ESÍADO DE I}IAS GERAIS

SECREÍARIA DE ESÍADO DE EIO A BIENTE E DESENVOLVIÍíENTO SUSTENTÁVEL

SISTE A ESTADUAL DE EIOA BIENTE

conselho Estadual de Politica Âmbiental - cOPAll

Conselho Estadual de Recursos Hidícos - CERH
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No intuito de verificar o atendimento dos municípios mineiros as deliberaçõês normativas do COPAM
número 96 de 2006 e 128 de 200$ que convocam os municípios para o licenciamento de tft"-6 U"
tratamento de esgotamento sanitário foi realizada consulta ao sistema integrado de informação
ambiental, quando foi constatado o descumprimento por parte deste município dos prazos determinados
peloCOPAM por meio da deliberaçãô normativa 128 de 2008.

01. SeNidor (Nome Legivel)

Matheus EbeÍt Fonles
Âssinatura

Óígâo [ ]SEMAD I X IFEAM I IEF t1
02. Servidor (NoÍn L.ghíd) As§natura

Órsão [ ]SEMAD I IFEAM I lrEF t I|GA
03. Servidor (NdrÉ L.gh,rr) Assinatura

órsão I lsEMAo { IFEAM t lrEF t I rcAi/l

Recebi a 1' viâ deste Auto dê Fkcalização

04 Fiscslizado / R€p.Elantanie do Fiscâlizado [Nomê Lêgivel]

o,

l' Via Fiscalizado-? Via Âmbiental - 3'Via Ministério Público - 4'via Bloco

't§7.442-9
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Ao s€nhoÍ (al Pr€fêlto(al,
Pr€íêhura Municipal dê ErtÍ€ma

AycnHa Dê|. WaldêmaÍ Gome6 Pinto, l6;lrF pofite orrô- Ertrema- Minas Gerais
CEP:376«Hm

t Sâ^p 'lÜi§ru
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CÂRiII,IEO DE ENTREGA

13 JUN ?017
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ENDEREÇO.PARÁ DEVOLUÇÃO NO VERSO

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

SEGUFÁDO I VALEUR DÉCLARÉ



Procuradoria Jurídba
AY DeieEado Wôldcrnâr Gcn
Pôrt€ l.:ova I Ertrema,'MG
35r 335.5205

OO \?vww.extíema.,.Ítg.gov.br

:1'17D017.

Respostâ âo oíicio no 27112017. Ref: Verificação do cumprimento dâs Deliberâções

\}]\irí.,

EXTREMA
Oficio

Assunto

Data

lwartp s G?ati,a, dR, Ruufradeg

Normâtivâs COPAM n" 96/2006 e n' 128/2008

: 26 de Juúo de 2017. í't

Ilmo. Seúor,

Tal informação fora constatado atrayés do Diagnostico do Sistema de Esgotamento

Sanitário, operado pela COPASA e integrante do Plano Municipal de Saneamento Biásico e Plano Municipal .b

Gestâo Integrada de Resíduos Sólidos, cuja documentação segue acostada em anexo, juntamente com mídia

digital contendo o conteúdo completo.

Segue também as Autorizações Ambientais de Funcionamento do Conselho Estadual de

Política Ambiental COPAM nrs. 04568/2014 e 06619/2016 e a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,

referente à obra de Saneamento e Gestão Ambiental.

Desta feita por cumprir as mencionadas normas deliberativas, requer seja o Auto de

lnfilção n" 13484'lll7 cancelado. E na remota hipótese de entendimento contnírio, requer a dilação do pram de

apresentação de defesa.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessáLrios

Na oportinidade, renovo os estima e consideração.

U*ur
rrfrr\o.-
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Zingari lilcira

Geral do Município -

tl..t

Ilmo. Sr.

Matheus EbeÍ Fontes

Gerente de Monitoramento de Efluente

SecÍetaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolümento Susten!ível

Belo Horizont€ - MG.

§IGEO

Nlll\ll\l\l\\\llllll\llll\ll\l
001295611501 

2017

:.8 DÀ FEAH

I
I

Venho por meio deste, em atenção ao oficio n" 2'11/201'1, informar que o sistema de

esgotamento sanitiirio desta municipalidade, atende 80,790Á da população com rede coletora de esgoto. Ou sej4

cumpre as determinações das Deliberações Normativas 96D006 e 128/2008 do COPAM, que determina o

mínimo de 80% da população atendida.
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Plano Municipal de Saneamento Básico e

Plano Municipal de Gestão lntegrada de

Resíduos Sólidos do Município de

Extrema-MG

I

VOLUME I

C



,?

N S Engenharia Sanitária e Ambientel SrS Ltda. EPP.

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Geíão lntegrada de Resíduos

Sólidos.

VOLUME I

Extrema-MG, 2015.

Contratante: Fundação Agência das Bacias PCJ

Rua Alfredo Guedes no í949, sala 604, Ed. Racz. Center

CEP í341&901 - Piracicaba/SP

Contratado: N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda. EPP.

Endereços: Rua Paissandu, 577 sala 03, Centro CEP 13.80G165.

Mogi Mirim/SP
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w,,,ilAPRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se na Versão Final do Plano Municipal dê
Saneamento Báslco e do Pleno Municipal de Gestão Integreda de Residuos
Sólidos do iiunicípio de Extrêma-Mc, apÍesentando os trabalhos de consultoÍia
desenvolvidos no ámbito do Contrato no 2612013, assinado entre a Fundaçáo Agência
das Bacias PCJ e a N S Engenharia Sanitária e Ambiental S/S Ltda., que tem por

objeto a "Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico conforme a Lei

Federal no 11.44512ú7 , contendo determinaçóes sobre os Sistemas de
Abastecimento de Agua Potável, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, bem como o

desenvolvimento do Plano Municipal de Gestáo lntegrada de Resíduos Sólidos, em
conÍormidade com a Lei Federal no 12.3o512o1o",

Com este documento dá-se atendimento ao item '10.1, subitem Vll do Termo de
Referência que norteia a presente contrataÉo.

Este documenlo é a associaÉo dos Produtos í ao 6, que sê constitui como Produto 7,

o qual foi elaborado considerando-se os tratamentos deconentes da análise do Grupo
de Trabalho Local constituido pelo município e da fiscalizaÉo da FundaÉo Agência
das Bacias PCJ. Tal produto é apresentado em dois volumes, os quais são
estruturados da seguinte maneira:

Volume l: Contempla o diagnós1ico da situaÉo da prestação de serviços de
saneamento básico (Produto 3), sendo anexos o Plano de Trabalho (Produto 1) e o
Plano de Mobilização Social (Produto 2);

Volume ll: Contempla os prognósticos e altemativas pâra universalizaÉo dos serviços
de saneamento básico, objetivos e metas (Produto 4); concepÉo dos programas,
poetos e açôes necessárias para atingir os objetivos e as metas do PMSB e definiçáo
das aÉes para emergência e contingência (Proddo 5); Mecanismos e procedimentos
de controle social e dos instrumentos para o monitoramento e avaliaÉo da sistemáica
da eficiência, eÍicácia e efetividade das açóes programadas (Produto 6).

t
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CAPITULO V. DIAGNOSTIGO DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO
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25 DIAGNÓSTIGO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN3TÁRIO

25.1 Caracterização do sistema de esgotamento sanitário

Operado pela COPASA, o sistema de esgotamento sanitário do município
possui coleta, afastamento e tÍatamento de esgotos.

O sistema possui 36,4í0 km de redes coletoras que atendem 8.117 ligaçóes o
que represênta 80,79 o/o da populaçáo atendida com rede coletora de esgotos.

As í.856 ligaçoes não conec{ados na rede coletora de esgotos possuem

soluçóes individuais lais como fossas negras ou fossas sépticas, náo existem no
município lançamentos individuais em corpos d'água.

A forma mais comum para destinar os esgotos gerados é a "Íossa negra', que
consiste na escavação semelhante à de um poço, podendo ser no formato retangular
ou cilindrico, e toda tubulaçáo de esgoto da residência é encaminhada para a fossa.
Náo há impermeabilizaçáo neste sistema, sendo assim, a parte líquida infiltra no solo e
o material sólido fica depositado no fundo. Quando o volume de sólidos atinge um
nível que impossibilita a infihração dâ parte liquida, a mesma é lacrada
superf icialmente e se constrói outra para atender as necessidades dos usuários.

Outra forma que os moradoÍes utilizam sáo as Tossas sépticas" que consta de
três recintos inteÍligâdos. Os esgotos chegam ao primeiro, onde a parte sólida se
decânta e deposita no fundo em formâ de lodo, a matéria mais leve, passa para o
segundo recinto através de uns oriÍÍcios a meia-altura. Nesse recinto produz-se a
decantação dos sólidos anastados e o efluente passa para o terceiro recinto, onde
permanece até alcançar o nível necessário para a sua descârga em poços filtrantes.
Periodicamente os resíduos sólidos ráidos no primeiro recinto sáo sugados através de
caminhôes esgota fossa e destinados à ETE do município.

Segundo informadoes dos técnicos da COPASA, estão sendo elaborados
estudos para ampliaÉo da rede colelora de esgotos para atender toda a população
urbana do município, sem portando até o momento, haver uma previsáo de
cronograma para implantação das redes.

É importante relatar que todas as indústrias instaladas no município possuem
sistema de tratamento de efluentes.

O município náo possui Plano Diretor de Esgotamento Sanitário.

Nas 878 residências da zona rural náo existe um sistema de coleta e
afastamento do esgoto sânitário implantado pela prefeitura, o proprietário é o
responsável por promover este sistema em sua residência, os mesmos se utilizam de
soluções individuais como fossa negra ou fossa sépticâ.

25.2 Síntesês do sistema de esgotamento sanitário

No mês de dezembro de 2014 foi inaugurada a Estaçáo de Tratamento de
Esgotos, com capacidade nominal para tratar 69 l/s, juntamente com as e§ações
elevatórias de esgotos l, ll e lll

Atualmente existem 3 porÍos de lançamento de esgotos in-natura no rio
Jaguari, identificados na Figura 57.

t67



Figure 57 - Pontos de lançamento de esgoto sanitários in nature

Fonte: Google Earth (20'14)

25.3 Capacidade de tratamento da ETE

Considerando a capacidade de tratamento de 69,00 ys, uma geraçáo de
esgotos da ordem de 50,15 Us para o ano de 2015 e uma geraçáo de 89,09 l/s para o
ano de 2035, o sistema em construçáo atendeÉ a demanda de até o ano de 2024,
sendo necessário o inicio dos estudos para ampliação da ETE a partir do ano de 2020.

Na Tabela 63 a seguir, é apresentada a projeção de geraÉo de esgolos
sanitários domés{icos para o período de 2016 a 2035.
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Tabela 63 - Píojêçâo de geração de esgotos saniÉrios domásticos para o
periodo de 20í6/2035

25.4 Estaçõês Elevatórias de Esgotos

As e§açóes elevatórias de esgotos entraram em operaÉo juntamente com a
inauguraÉo da ETE no mês de dezembro de 2014.

O sistema é composto por 3 estações elevatórias, sendo que no trecho entre as
elevatórias ll e lll (Figuras 58 e 59), não exisle interligação de emissários. A elevatória
lll (Figura 60) tem como finalidade recalcâr os esgotos diretamente à ETE.

. EEE 1: Capacidade de 59,71 l/s e provida com dois conjuntos de bombas com
capacidade de 32 CV.

. ÉÉE 2: Capacidade de 67,07 ys e provida com dois conjuntos de bombas com
capacidade de 12,5 CV.

e EEE 3: Capacidade de 67,07 Us e provida com dois conjuntos de bombas com
capacidade de 75 CV.

167,74 52.10 69,002016 33.544

2017 34.798 167,74 54,05 69,00

2018 36.051 167,74 55,99 69,00

69,002019 37.305 't67,74 57,94

167,74 59,89 69,002020 38.558

39.812 167,74 61,83 69,002021

2022 41.065 167,74 63,78 69,00

2023 42.319 167.74 65,73 69,00

43.572 167,74 67,67 69,002024

2025 44.826 167,74 69,62 69,00

2026 46.079 167,74 71,57 69,00

167,74 73,52 69,002027 47.333

48.586 167,74 75,46 69,002028

2029 49.840 167,74 77,41 69,00

69,002030 51.093 167,74 79,35

167,74 69,002031 52.C47 81,30

2032 53.601 167,74 83,25 69 00

2033 54.854 167.74 85,20 69,00

87,14 69,00203Á 56.108 167.74

2035 57.36í 167,74 89,09 69,00

População
hab.

Consumo per
capita l/hab/die

Vazão de
esgotos l/s

Capacidade da
ETE US

Período ano
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Figura 58 - Estação Elevatória de Esgotos I

Fonte: N S Engenharia (20í 5).

Figura 59 - Estação Elevatórie de Esgotos ll

Fonte: NS Engênharia (2015).
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Figura 60 - Estação Elevatoria de Esgotos lll

Fonte: N S Engenharia (2015).

25.5 Estação de Tratamento de Esgotos

A ETE iniciou suas opêraçôes em dezembro de 2014 com capacidade de
tratamento para 69 l/s. A opêraÉo do sistema é realizada por 06 (seis) funcionários,
todos com nível médio de escolaridade.

As estruturas físicas de alvenarias, hidráulicas, motores e elétricas estáo em

excelente estado de conservaÉo.

O si§ema de tratamento é compo§o pelas seguintes estruturas:

25.5.1 Tratamento preliminar

O tratamento preliminar (Figura 6í) tem como objetivo a remoçáo de sólidos
grosseiros e de areia, por meio de mecanismos de ordem Íísica-
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Figura 6í - Tratâmento pÍeliminar

Fonte: N S Engenharia (2015).

25.5.2 Reator Anaeróbio

O reator utilizado é do tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), ou reâtor
anaeróbio de fÍuxo asc€ndente e manta de lodo, o princípio do processo consiste na

estabilizaÉo da matéria orgânica, anaerobiamente, por microrganismos que crescem
dispersos no meio líquido. A parte superior do reator UASB possui um separador
triÍásico, que apresenta uma forma cônica ou piramidal, permitindo a saída do efluente
clarificado, a cole{a do biogás gerado no processo e a retenÉo dos sólidos dentro do
sistema. Esses sólidos retidos constituem a biomassa, que permânece no redor por
tempo suficientemente elevado para que a máéria orgânica seja degradada. O lodo
retirado periodicamente do sistema já se encontra estabilizado, necessitando apenas
de secagem e disposiÉo final.

O reator anaeróbio é apresentado na Figura 62 abaixo.
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Figura 62 - Reator anaeróbio

Fonte: N S Engenharia (2015).

25.5.3 Lêitos de secagem

Estas unidades de tratamento, que têm por objetivo desidratar, por meios
naturais, os lodos primários e secundários digeridos (Figura 63). A secagem natural
do lodo Íesultará em um produto com baixo teor de água, o que Íacilita sua remoÉo e
transporte, além de possível ausência de patogênicos, acanetada pela exposiÉo ao
sol. Dessa maneira, tais lodos podem ser utilizados, seletivamente, na agricuttura ou
ainda dispostos em atenos sanitários.
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Figura 63 - Leitos de secagem

Fonte: N S Engenharia (20'15).

25.5.4 Filtro

No filtÍo a matéria orgânica é estabilizada por via aeróbia, por meio de
bactérias que crescem aderidas no meio suporte que é constituído de pedras, que
favorecem a percolaÉo do esgoto. O fluxo contínuo do esgoto, em direção ao fundo
do tanque, permite o crescimento bacteriano na superficie do meio suporte,
possibilitando a Íormaçáo de uma camada biológica, denominada biofilme. O conlato
do esgoto com a camada biologica possibilita a degradaÉo da matéria orgânica. A
aeraÉo desse siíema é natural, oconendo nos espaços vazios entre os constituintes
do meio suporte.

O fittro e apresentado na Figura 64 abaixo.
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Fonte: N S Engenharia (20í5).

25.5.5 Decantador e Elevatória de retomo

Os efluentes oriundos do filtro sáo encaminhados ao decantador que irá remover
dos sólidos (flocos de lodo ativado), que, ao sedimentarem no fundo do tanque são
raspados para um poço central, através da elevatória de retomo sáo bombeados para

o início do processo. A parte líqulda vertente do decantador é o efluente tratado.

O decantador e a elevatória de retomo sáo apíesentados na Figura 65 abaixo.
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Figura 65 - Decantador e Elevatória de rctomo

Fonte: N S Engenharia (2015).

25.6 Avaliação do corpos receptores

A COPASA, náo eÍetua analises Íísico-químicas ou bacteriológicâs para avaliar
as condições e os impactos nos corpos receptores dos efluentes não tratados pelo

município, e não tem identificadas possiveis áreas de contaminaÉo por disposiçáo
inadequada dos efluentes domésticos.
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25.5.6 Laboratório de analises

No laboratório de analise da ETE são realizadas as analises operacionais de pH,

sólidos em suspensão atÍavés de cone lmhoff e preparação das amostras para

analises fisico químicas e bacleriológicas, que são realizadas pelo Laboratório Central
da COPASA em Pouso Alegre.
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GOVERNO DO ESTAOO DE MII{AS€ERAs

- SecÍetaÀ de àstado dê MeioÂmbiente e Oesenvolvimento Susteiltávêl
FundaçãoIstàüa! dô Meio Ambiénte'- FÊAM -

Em virtude do Aub lrlfração i4A47l2O,, refetenté ao \ descoryrprimênto de DN

96l2C[iG e DN128/2008, lawado no dia'31 {e maio de 2OL7., a Fqndação' Estadual do Meio
.Amóíente,'por intermédÍo da Gêrência de :Monltopmeflto de Efluêntês -.GEDEf solicita

, complementarmente informações sobrê âsituação:do sistsrha de esggtar,r-rento sanÉário do

. muniaípio para análise do proçqsso de lefesa, protoaglâdo at ávés do ]Ofic'ro 1Í7l2OL7
datadó26dej!nho,de2017:pêlaPréf:1lra:Muriitipalde.Exqêma.

. Par.a isso, recomenda-se o preehchimento do âfiexo l;.ofício deciarqndo percentual' 
de coleta e tratamelto, apJeseqtaÍ' rê}àtrários dê . monitprámento com os resuhados de
análise do eflúnte da EIt (çamnan has;reiúiaadas nos Êeríodos anteÍiores a 31 de rÍiarço de
2017 até presêrite da{a), cópias dos tivrps de controle, ocorrência, paralização og registro da

ETE (períodos anteriores a 31-de rnarço de 2Ol7 até prQsehte datp), refatório fotográfiqo das

unidadei de tratam€nto, proidtos básicos dq sistàrna,de coJeta e tiatamento É implantados,
cadastros dê.rede.e'de uluário -(glant4s,. plqndhas com quanütativos ou ideÀüfica1ivos),

.,. lnforúaç§es Erásieas operaêionaÉ 1tÉ91 e:lnfolmaçõeí aásicàs Geraii (l8G[ da COPASA (ou
.documentos semelhantes da autarquia.ou da eoncé-ssiúnária), coordáadas do ponto de
lançêmento com nsniê do corpo-receptcir e outÍos docümeÍItos que seja6 semelhantes ou

OF.GEDEF.FEÂM.§ISEMA ÍÉ. Oí./2O18

Esclaredendo, o'anêio f,e éompoito poi quatlo dabelas iontendo os dados a seÍem
preenchidos .pelos téçnicd,'sendo que qs' tabélas 2; I ê 4 serão erclusivas aos que- se

.'enquadrarerh na.situação de EstjlçEes ilre:T.iatamento de Esgolos: em operação,lem.obras.e
íora de operaçâq respectivamêhe: Re3salta-se. qle para iada ETE preseoie no.município
dêve ser preenchido.uma tabela. :

' Portanto, . para um melhqr planejamento .solicitaínos o'.enyro dessas irtformações
' contidas no anqxb 1, e dem-ais docuntentop , por Ínêiq dá ofício.'a ser encbminhado ã
GEDEf/FEAM,, no piâzo de 30 di.aS a p.útir da data'de receH,rnento,dêite.. EÍÍ casos de
dúv,ida no prêenchimento, pêço por g€ntileza éntrar em Cpítâtà no telefone 31- 39:.;S.];Z23

Rodovia Papa João
Telêfonê:

Cidade /úmilríiãtiva,Tancredo Nirves i'
Paulo ll, 4.143 - R iÍicio Minas -1d andar - BaiÍÍo Serra Verde
991í1226 - Cep:31É&SO , Aeb HoÍizonte / MG

honle page'. wvu*rtrltoarÍ6iehte.mg. gov. br

'àeb Horizonte, 08 de fevereiio de 2018.

,'.
REF.: SotiiÍtação de lriforrnações €omplementaies;rara análise da defesá do.Autode lnfração
L3484712OL7 referente ao descúmprimento de DN 96Ê006 e DN 12sl20o8.,'

,,ctáplA
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GOVERÍ{O DO EÍADO OE MINAS GERAIS
Secr€taria de Estadoife ilkig.Ambíente e.Deserwolvimento
Fundásão Estadual 8ô Meio Ambiente - FE{M

SustentáYel

de souza .

Álessan&u Jardim de Souzn

GcslE dàtlsrbr&Hto de Éiud'ta

lB L227í31.'

6;í-.c'i,1

Efluentes

Süperintendência de Operaçãp-Sul - COPASA

Ruo Moda Poivo Pirlto s/n Boirro Vilo Paivà

CEP: 37807&-62O Vorginho : lil§

iodovia Papa João Páulo l!, 4.14.j . Fr'ificie Minas -'ío andar. Bairro SerÍa Verde
Telefone:-391& t226 - CeÉ: 3163G.900 - BelirHoíizonte / MG

home pã§re: wvw.meioambien\e.mg.gov.br

EOR

CidaderÀdÍnihigtrativa Tanciedo Neves

Atehciosamente,

I

:

t

:coP!,1

Sr. Marco Aurélio'Ribeiro _l



Anexo 1

GOVERÍIO DO ESrÂrlO DEMflt}§ GCR4S . :.

secreta;iia dé Ésuqô de Mêidr'Àínbiente e Pésenvdvirireirto§usteEtávcl

Nome do responsável pelo,p reenchi dãdos:

lnformar o norne
munropro:
tr Prefeitura :

esgotamento ianitário qoe

E Conce E Outras3 Qual

àtua noda presta dedora

lnformar a situgÇão do Plânai Munkipal.de

0,---1-l -:
eamento

ô DatÊ cla concluE Em ela o fl Não elaborado trl
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. l-J neo

t: e§gotdmento de.

d d'á
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q anu tid

Estação Elevatória de , '

Esgoto
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.quahtidade, ..

euantidade, ,
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ü srm
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Tabela 3
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lnformar o percentua,l h tendídos mento dea a

.Rodovia Papa Joáo Paulo ll, 4.'143 - Edific-p Minds -1o ândar - Baino Sena Verdà
Telêíens: 39r&1226 - CêÊ 3í63{L9OO - Bêto HoÍizonte / MG

holne pade: www.Ínebhmbiente.mg.(Fv.br
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@\,ERÍ{O DO ESIADO OE MTNAS GERAIS
Secretaria àe Estado de âfieio Ambieíte e Desenvolvimento Suíentáúel

Nome da ETE:

Localização da ETE:

Rua:

Bairro: \
Coordenada.Geográfica :{,
Data de início de opêração daíÍE: --.1..-l--

Número de habitaàtes atendidos pela estaSo:
Corpo d.água receptor do efluente:

, El não

A ETE está regularizadã ar.nbientalmente?
E sim
Validade --l---l---

Citar o sisterna de tratamento de esgoto prêsente:

lnformar qual é o destjhci do lodo rémovido na,ETE.

tr Llxão tr Ateiro Controladci Ú Aterro ianitário . tr Aterro no lnterior da ETE

tr Corpo d'água, qual: ' tr Outios, qual:

EOR

' , .- . Cúade Adrúinistátivq Íahcíêdo Neveà
Rodovia Papa João Paulo ll; 4.Í,8 - Ed'fició Minas.í' ànctar - BeiÍÍo SeÍrâ Verdet' fâefone: ssf ãt i26 j cep: 31eÊo.9oo - El€*ô l'roúonlê rlrG: .. ho-rr?€ FbgF: w*w.Íneioambienle.mg.gov.bÍ .

Í

CFPI

. Responsável pela éstação:
tr.Prefêitura EConcessionária,qual.:,.''EOutros,qual:

Eficiência média anual de remoção de DBO (%):

Número do processo administrativo ,, .. l-



GO\,ERNO DO ESTADO DE MI'IâS GERÂIS

Serte§ria de Estado d€ Mêig Âmbiêntr::à DPsenvolvlmento s{.!3tentávêl
Fundação Estádualdo Meio Anibiente : rEAM '

LocalQação da ETE

Rúai

liairro: CEP:

Cooráenada Geográfica:

Responsável pela eitação:
E Prefeitúra E Concessionária, q E Õutros, qual:ual: -,.

Efíciência média'á nual de remoção de DBO (%), de acordo com o'projeto:

Númbro de habitantes atendidos pela estação:

Corpo d'água àceÊtoi do àflustte:

i,lome da bacia hidrográfica na qual o corpo d'água receptor insere-se:

trsim .,

Validade --l--l--
Númêro do proces'so administrativo ------

A ETE está regularizada ambienialmente?
ú não

Citar o sistéma de tratamento de esgdto guê será.implantado:

lnformar qual é o destino do lodo removido na ETE. . .

tr Lixão tr Aterro Conirolado E Aterro Sanitário tr AteÍro no tirteràr da fff
tr Cotqo dãgua'; qual: ' ' tr Outros, gual:

Ciíde Mmihia*reüfira Tancredo lferies
. Rodovia PapaJoão Paulo 11, 4.,143 . Edifieiol,linas .Íg.andai - Baino Sêrrá Verde

T€loton€: 3eí6.í?r6 - CêF: 3í6«i9OO - B€Jo Hdi2orlt€ / Mê . --
' hotíê'page:wúw.meioámbierÍe:rftC-dpr-Ur

.}

f

Finalização dasData de

-t

I

EOR ,



Nome da ETEi

Lbcalização da ETE

Rua: i. .

Bairro:

.Data de início de operação da EJE: --l:-l-:

CEP:

Re§ponsável pela estação:
E Prefeitura E ioncessionária, qual: El Outros, qual:.

A ETE irá ser reativàda E sim, informa_r data -J.-l--' 8.. não

Número de habitanteS atehdidos pela esta(ão:

Corpo dágua receptor do efluente:

Nome da bacia hidrográfica oa qual o corpo d'água receptor insere-se:

Citar o sisteina de tratamento de esgoto que estaya presente:

EOR

! 
cxoaaE aOmim"áWa Taácreào ib,ves

Rodoüa Papa Joáô Paulo tr. 4.1/*| -.EdiÍldo Minasr-í'ândáÍ - EairÍo SeÍrâ Verdê"---'" 
ú-"on"t gsl +122o - ce$ a4ó3o€@ - Belo Hodzonte / MG

hoí,e pagE: i,eflw.meiôambbnle.mg.gov.br

GOVERNO DO EÍADO DE MIÚAS CERA§
Secretaria de Estado de Meid Ãmbiênte e Desenvolvimênto Sustentável
Fundação Estadual do Me'ro Amliente - FEÂM
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NATUREZÂ OO EIWIO / IV4TURE DE L'ENVOI

PRTOR|TÁRIA / PRIORIIÁ/RE

EMS

SEGURADO / YÁLEUR DÉCL4RÉ

OO RECEAEOOR / STGMIURE DU RÉCEPÍEUR

ÇO PARA OEVOLUÇÃO NO VERSO /

DÊSTINATÁRIo Do oBJETo / DESTINATAIRE

Marco Aurélio Ribeiro - Superintendêneia de OperÊção Sul - COPASA

Companhiã de Saneamento de Minas Gerãis - COPÀSA
Rua Maria Paiva Pinto, s/n. Bairro Vila Paiva '

CEP: 37801&620 Varginha - MG

Ao Senhor,

vERrFtcaçÃo) / D,scRrMl/vÁc/oíDECLARÁÇÁO DE CONTEÚoo iSU.]EITO

DÂTADE RECEBIMENÍÔ-LIVRÂÍION

5l/1^>

RÉCEPTEUR

N. DocuMÊNro DE roENTrFrcAÇÀo oo
RECEBEDOR T ÓRGÀO EXPEOIOOR }t"#tt§JfJtr7K

LE VERlENr
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llma Sra.
Alessandra Jardim de Souza
Gerência de Monitoramento de Efluentes
Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4143 - Edifíc
31.630-900 - Belo Hoizonte/MG

Componhio de Soneomento de Minos Gerois

Comunicação Externa CE - C029408í

Varginha, 28 de março de 2018
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Recebldo na GEüír
FEAM

EmlÉ/gL/tl
Ns O tÔl.zc i3

Por:Al*çraÁÍ't

":l
I

io Minas - 1' andar - Baino Sena Ve
SIGEO

RECEBEMOS

NAI/FEAM

Cú: Ê1 t JY

fia

Referência:oF GEDEFFEAMSTSEMAn"01/2018 llllllilllilillllllllfllllllill

senhora Gerente, 0065i1159 150Í 2018

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA em resposta a
GEDEF.FEAM.SISEMA n" 01/2018 em virtude do Auto de lnfraçáo 13484712017 referente
ao descumprimento de DN 96/2006 e DN 128/2008 vem apresentar as informações
solicitadas sobre a situação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do município de
Extrema para análise do processo de defesa.

Foi preenchido o anexo 1, Tabelas 1, 2 e 3 (anexo). Na Tabela í, no item sobre "informar
se ocorre o lançamento de esgoto bruto em curso d'água, temos a informar que a cidade
de Extrema possui uma topografia complexa e com extenso perímetro urbano. Desde o
início de operação em 2006 a COPASA vem implementando melhorias nas redes
coletoras e implantando novas redes visando aumentar a cobertura da coleta de esgoto.
Os pontos identificados, com lançamento de esgoto nos rios Jaguari e Camanducaia,
estáo na programação do biênio 201812019, contemplando obras de expansão,
implantação e substituiçâo de redes e construção de estações elevatórias de esgoto a fim
de corrigir tais pontos, contudo é tratado o esgoto proveniente de 7000 ligações do
município. Foi apresentada resposta ao Ministério Público de Minas Gerais, Processo
0251.17.3623-9 em 2211212017 com vários pontos de melhoria já executados no slstema
de esgotamento sanitário do município, com interligação das redes; os demais pontos
dependem de processo licitatório, já em andamento. Além disso, foram identificados
pontos de lançamento clandestino de água de drenagem urbana na rede de esgoto e
redes particulares de loteamentos com sistema de fossa septica. A COPASA possui
contratos de crescimento vegetativo de esgoto e realiza um trabalho constante de caça
esgoto e à medida que sáo identificados pontos de lançamento incorreto, são buscadas
alternativas técnicas e recursos para a correção do problema.

O SES de Extrema conta com quatro EstaçÕes de Tratamento de Esgoto (ETE) em
operação (Tabelas 2a, 2b, 2c e 2d) e uma ETE em vias de entrar em operaçã

Mar de panha, 525 - Bai.Ío Santo Antônio ' Belo Horlzonte - MG - CEP 30330-900
CP:223,a Fonel (3í) 3250.1300 - www.copase.com.br

COPASA

http://ecmprodae:9080/mci/comunicacaoVisualizarParalmpressao.do?id:294081&idT...28/03/2018
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COMUNICAÇÀO EXTERNA

Componhio de Soneomenlo de Minos Gerois

Comunicação Externa CE - C0294081

aguardando apenas a liberaçáo da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) que
será emitida pela Prefeitura Municipal de Extrema (Tabela 3).

A ETE Jaguari teve sua operaçáo iniciada em dezembro de 2014, a ETE Roseira em
dezembro de 2016, a ETE Loteamento Pérola da Mantiqueira em janeiro de 2014. A ETE
Complexo Comercial Minas Sul opera, desde 2009, intermitentemente, pois atende a três
ligações (galpoes) com poucos empregados, ou seja, a ETE recebe efluente quando os
empreendimentos estão locados, sendo um volume insignificante e, por isso, náo foi
realizado monitoramento. Verificaremos a possibilidade de coletar amostras para análise
que podem ser enviadas posteriormente.

A construção da ETE Mantiqueira foi finalizada em dezembro de 2017 e aguarda o
licenciamento da Prefeitura para entrar em operaÇâo.

Com relação ao item sobre informar o percentual de habitantes atendidos por rede
coletora e por tratamento de esgoto, temos a informar que o cadastro do sistema de
Extrema está em processo de atualizaçáo, portanto, os dados que têmos estão
desatualizados. Solicitamos que êssa informação possa ser enviada posteriormente, táo
logo o cadastramento seja concluído.

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Luiz E rvalho Gomes

Gerente da Divisáo d Apo à Gestão Operacional Sul

COPASA

Rua Maí dê Espanha, 525 - Baiíro Santo Antônio - Belo Ho.lzontê - lúG - CEP 30330-900
CP:223,1 Fone: (3í) 3250,í300 - www.copela.com.bÍ

http://ecmprodae:9080/mciicomunicacaoVisualizarParalmpressao.do?id:294081&idT... 2810312018

Página2 de2

Os relatórios de monitoramento, cópias dos livros de controle, ocorrência, paralisação ou
regisúo da ETE, relatório fotográfico das unidades de tratamento e demais informações
estão anexas.

^1/i
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Anexo l-

TABELA 1- TNFORMAçÔES SOARr O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTTÁRtO

Nome do Município: Extrema

Endereço: PraÇa Japão, 69

e-moil'. poex@copasa.com.br Telefone: (35)3435-1708

Nome do responsável pelo preenchimento dos dados: Ana Paula Moreira de Faria

lnformar o nome da prestadora de serviços em esgotamento sanitário que atua no
município: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA

E Prefeitura El Concessionária, qual COPASA tr Outras, qual

lnformar a situação do Plano Municipal de Saneamento:

El Em elaboração tr Não elaborado El Concluído Data da conclusão 2015

lnformar se ocorre o lançamento de esgoto bruto (esgoto que não passa por
tratamento prévio) em cursos d'água:

E sim, citar o nome do curso d'água. Rio Jaguari e Rio Camanducaia tr não

lnformar se cada item descrito está disponível na área urbana do município.

Rede Coletora de Esgotos E sim tr não

lnterceptores El sim, informar
quantidade:62.282 metros

tr não

Estação Elevatória de

Esgoto

E sim, informar
quantidade, 03

tr não

Fossas Negras
(informação Prefeitura)

E sim, informar
quantidade,

tr não

ETE(s) em Operação E sim, informar
quantidade, 04.
Em caso aârmativo responder a
Tabela 2

tr não

ETE(s) em Obras E sim, informar
quantidade, 01.
Em caso afirmativo responder a
Tabela 3

tr não

EI sim, informar
quantidade,
Em caso afirmativo responder a

Tabela 4

E nãoETE(s) Fora de Operação

trl nãoETE(s) em Projeto E sim, informar
quantidade,

lnformar o percentual de habitantes atendidos por rede coletora de esgotos:

lnformar o percentual de habitantes atendidos por tratamento de esgotos:

EOR

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia PreÍeito Américo Gianetti, s/no - EdiÍicio Minas - l' andar - Bairro Sena Verde

Telefonê: 39í5-1221 - Cep: 31620-900 - Belo Horizonte / MG
home page. www.meioambiente.mg. gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria dê Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

TABELA 2a- TNFORMAçÕES SOBRE ETE EM OPERAçÃO

Nome da ETE: ETE Jaguari (ETE PRINCIPAL)

Localização da ETE:

Rua: Margem Esquerda do rio Jaguari, próximo ao km 947 Rod. Fernão Dias

Bairro: Zona Rural CEP:37.640-000

Coordenada Geográfica: UTM -Y .7471.200 X. 361200
Data de início de operação da EÍE: O3/t212074
Responsável pela estação:
tr Prefeitura EI Concessionária, qual:COPASA tr Outros, qual:

Eficiência média anual de remoção de DBO (%):73,8%

Vazão média afluente à estação: 37 L/s

Número de habitantes atendidos pela estação: 20.000

Corpo d'água receptor do efl uente: Rio Jaguari - 22" 51' 38,87" ; 46" 2L' L7,23"

Nome da bacia hidrográfica na qual o corpo d'água receptor insere-se: Rio Jaguari

A ETE está regularizada ambientalmente?
EI sim E não
Validade: 231O9/2018

Número do processo administrativo Ne O8221^l2OtUOttl20L4

Citar o sistema de tratamento de esgoto presente: Tratamento preliminar, Reatores
UASB, Filtros biológicos percoladores, decantadores secundários e Leito de secagem
lnformar qual é o destino do lodo removido na ETE.

tr Lixão tr Aterro Controlado E Aterro Sanitário E Aterro no lnterior da ETE

D Corpo d'água, qual: E Outros, qual:

EOR

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito AméÍico Gianetti, s/no - EdiÍicio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915- 1221 - Cep: 31620-900 - Belo Horizontê / MG
home page. www.meioambiente.mg.gov.br

I
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

TABELA 2b- TNFORMAçÔES SOBRE ETE EM OPERAçÃO

Localização da ETE:

Rua: Avenida Luiz Piazarolli, n" 479

Bairro: Roseiras CEP: 37640-000

Coordenada Geográfica: UTM - Y = 74762L3.0O X = 368296.00

Data de início de operação da EÍÉ:75h2120I6

Nome da ETE: ETE Roseiras

RX.ll T

Responsável pela estação:
tr Prefeitura E Concessionária, qual: COPASA E Outros, qual:

Eficiência média anual de remoção de DBO (%l:74,6%

Vazão média afluente à estação: 2,5O Lls

Número de habitantes atendidos pela estação: 880

Corpo d'água receptor do efluente: Rio Cama nducaia - 27"48'45,58"; 46"17'04,79"

Nome da bacia hidrográfica na qual o corpo d'água receptor insere-se: Rio Jaguari

A ETE está regularizada ambientalmente?
E sim E não

Validade: 09/71/2020
Número do processo ad ministrativo: Ns 06588/201 6/ OOL/2O76

Citar o sistema de tratamento de esgoto presente: Tratamento preliminar, Reator
UASB.

lnformar qual é o destino do lodo removido na ETE.

tr Lixão tr Aterro Controlado tr Aterro Sanitário tr Aterro no lnterior da ETE

tr Corpo d'água, qual: E Outros, qual: Encaminhado para ETE Principal

EOR

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia PreÍeito AméÍico Gianetti. s/no - EdiÍicio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 39'15-1221 - Cep: 31620-900 - Belo Horizonte / MG
âome page: www.meioambiente.mg.gov.br

I
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TABELA 2c- INFORMAçÕES SOBRE ETE EM OPERAçÃO

Nome da ETE: ETE Loteamento Pérola da Mantiqueira

locàl.ização da ETE:

Ruà: Pérola de Prata, Ne 90.

Bairro: ,Sede CEP:37640-000

Coordenada Geográfica: UTM - Y .7470564X.362292
Data de início de operação daEÍE 07/0L/2017
Responsável pela estação:
E Prefeitura E Concessionária, qual:COPASA E Outros, qual:

Eficiência média anual de remoção de DBO (%l:82%

Vazão média afluente à estação:0,60 L/s

Número de habitantes atendidos pela estação: 472

Corpo d'água receptor do efluente: Córrego Fisgão

Nome da bacia hidrográfica na qual o corpo d'água receptor insere-se: rio Jaguari

A ETE está regularizada ambientalmente?
E sim tr não

Validade: 09lt1^/2020
Nú mero do processo adm inistrativo : Ne 07655/201 6 I OO1-l 2OL6

Citar o sistema de tratamento de esgoto presente: Tratamento preliminar, reatores
UASB e leito de secagem.

lnformar qual é o destino do lodo removido na ETE.

tr Lixão tr Aterro Controlado tr Aterro Sanitário tr Aterro no lnterior da ETE

tr Corpo d'água, qual: E Outros, qual: Encaminhado para ETE Principal

EOR

Cidade AdministÍativâ Tancredo Neves
Rodovia PreÍeito Amérim Gianetti, s/no - Edificio Minas - l o andaÍ - Baino SerÍa Verde

Telefone: 391$.1221 - Cep: 3162G900 - Belo Horizonte / MG
home page. wvr!.t.meioâmbiente.mg.gov.br
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

FOIàA l.,

TABELA 3- INFORMAÇÕTS SOARE ETE EM OBRAS

Nome da ETE: ETE Mantiqueira

Localização da ETE

Rua: Rua Loreto Nunes (Margem Esquerda do rio Jaguari)

Bairro: Mantiqueira

Coordenada Geográfica: UTM - Y . 359.273 X.7 .469092
CEP:

Data de lnicio das obras:02/03/20L7

Data de Finalização das obras: 20112120L7

Eficiência média anual de remoção de DBO (%), de acordo com o projeto: 85 %

Número de habitantes atendidos pela estação: 1550

Corpo d'água receptor do efluente: rio Jaguari

Nome da bacia hidrográfica na qual o corpo d'água receptor insere-se: rio Jaguari

A ETE está regularizada ambientalmente?
tr sim E não. Em processo

de regularização na Secretaria de Meio Ambiente do município de Extrema.

Validade --/--l--
Número do processo administrativo ----
Citar o sistema de tratamento de esgoto que será implantado: Tratamento
preliminar, Reator UASB.

lnformar qual é o destino do lodo removido na ETE.

tr Lixão tr Aterro Controlado E Aterro Sanitário tr Aterro no lnterior da ETE

ú Corpo d'água, qual: E Outros, qual: Encaminhado para ETE Principal

EOR

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/no - Edificio Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 391'1221 - Cep: 31620-900 - Belo Horizonte / MG
homê page: www.meioambiente.mg.gov.br

Responsável pela estação:
trPrefeituraEConcessionária,qual:coPAsAtroutros,qual:-



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiênte e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambientê - FEAM

TABELA 2d- TNFORMAçÔES SOBRE ETE EM OPERAçÃO

Nome da ETE: ETE Complexo Comercial Minas Sul

Localização da ETE:

Rua: Avenida Nicolau Cezarino, S/N.

Bairro: dos Tenentes CEP: 37640-000

Coordenada Geográfica: S 22" 50'29" W 46" t9' 18"
Data de início de operação daETÊ.:O7lO1l2O09

Eficiência média anual de remoção de DBO (%l: nãro monitorado (justificativa no texto)

Vazão média afluente à estação: (justificativa no texto)

Número de habitantes atendidos pela estação: 5 trabalhadores da empresa

Corpo d'água receptor do efluente: Rio Jaguari

Nome da bacia hidrográfica na qual o corpo d'água receptor insere-se: Rio Jaguari

A ETE está regularizada ambientalmente?
El sim E não

Validade: 09/LU2O20
N úmero do processo admi n istrativo: Ns 07653/201 6 / 00ll 2016

Citar o sistema de tratamento de esgoto presente: Fossa séptica e filtro anaeróbio

lnformar qual é o destino do lodo removido na ETE.

tr Lixão tr Aterro Controlado tr Aterro Sanitário tr Aterro no lnterior da ETE

E Corpo d'água, qual: E Outros, qual: Encaminhado para ETE Principal

EOR

Cidade Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Prefeito Amêrico Gianetti, s/no - Edificio Minas -'lo andar - BaiÍro Serra Verde

Têlefonê: 3915-'1221 - Cêp; 31620-900 - Bêlo Horizonte / MG
home page. www.meioãmbiente.mg.gov.br

Responsável pela estação:
EPrefeituraEConcessionária,qual:coPAsAtroutros,qual:-
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-----
RELATÓRtO FOTOGúFICO

N":

oAÍA:26103l20t8

ASSUÍ{TO: Fotos das Estaçfu de TÍatamento de EsBoto do municíÍÍo de ExtÍema

LOCAL: ETE ,aguaÍi
OBSERVAçÕES: Placa de entrada da ETE

LOCAL: ETE JeguaÍi
OBSERVAçÕES: Tratamento PreliminaÍ

COPASA

c!-|lrt i

Estacáo dê TÍatâmênt!
Oe fsÉoto taéuarl

L

llr"*

t|t\t

E

I

llr-'
L-r*l

§.

^/

-l í



COPASA
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
N

DATA:26/0312018

ASSUNTO: Fotos das Êstações de Tratamento de Esgoto do município de Extremâ

LOCAL: EÍE .laguari
OBSERVAçõES: Detalhe do prédio administÍativo e ReatoÍ UASB ao Íundo

LOCAL: ETE Jagueri
OBSERVAçÕEs: fihro biológico percolador
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RETATóRIO FOTOGúFICO
N":

OAÍA:26103l2org

ASSUNTO: Fotos das Estações dê TÍâtamento de Esgoto do munlcíplo de Extrema

LOCAL: ETE Rosêiras
oBsERvAçÕEs: vista a pârtiÍ da entrada da ETE

LOCAL: ETE Roseiras
OBSERVAçÕES: viste supeÍioÍ
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RELATóRIO FOTOGRÁFICO
N.:

DATA:26/03/2OL8COPASA
ASSUNTO: totos das Estações de Tratamênto de Esgoto do município de ExtÍema

LOCAL: ETE PéÍola da Mantiqueira
oBSERVAçÕES: vista do portão de entrada da ETE

I
LOCAI: ETE RoselÍas
OBSERVAçÕES: Detalhe do Reator UAS8, seguido de filtro ascendente
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RETATÓRIO FOTOGúFrcO

IOCAL: ETE Complexo ComeÍcial Minas Sul

oBSERVAçÕES: Vista da ETE

LOCAL: ETE Complexo ComeÍcial Minas Sul

OBSERVAçÔES: Detalhê do sistemá fossa séptica - filtÍo anaeÍóbio

COPASA oAÍAt 2610312018

ASSUNTO: Fotos das Estâções de TÍatamento de Esgoto do município de ExtÍema

EI
-rJ/Ia



N":

DATA:2610312078

LOCAI: ETE Mantiquêira
OBSERVAçÕES: Vista sup€rioÍ da áree da ETE

LOCAI: ETE Mantiqueira
OBSERVAçõES: Foto etâpas de obras

COPASA
RETATÓRIO FOTOGúFICO

ASSUNTO: Fotos das Estações de Tratamento de Esgoto do município de Extrema

fr I

a

.t

il
i-

!

,{d" r I

l

TI

',
:

a

1'I

;ã
"l*. ri §-

+ç

lI
i
r , I

ff*;Ír

\



Ií
c

A água de M inas

PÂRÂMETROS BIMESTRAIS DO CORPO RECEPTOR

Condulividade elétricâ a montante do
Condulividade elélrica a do C. R.
DBO a montanle do .R.
DBO a usanle do C, R
DOO a montanle do C. R.
DQO a do C. R.
E Coli a montante do C.R.
E a do .R
OD â montante do C.R.

a usante do C.R.
a montântê

usante do C. R

BIMESTRE
40

35,10
37,00

00
2,80

25 00
<5

'11000

173000
5 30
4,20
7 18
7,16
14 50
16 60

07 t201s

a
a montante do C. R.

Turbadez a do
DATA DA COLETA:

PARÂMETROS SEMESTRÂIS DO CORPO RECEPTOR

Clorelo total a montante do
Cloreto total a do C. R.
Fósforo Tolâl a montântê do C. R.

F Total a doC.R
Nitrato a montânte do C. R
Nilrato a nle do C. R

amoniacal total a montante do C. R
N énio amoniacaltotal a usântê do

a montante do C. Re
e a usante do

ATA a montante do C. R
ATA a nte do C. R.
Oensidade de Cianobactérias a montante do C.R.
Oensidade de Cianobactérias a
Clorofla A a montante do C. R.

usante do C. R

)

UNIDADÊ .,to 3o
uS/cm 47.70
uS/cm 47 ,80
mq/l 2,60
mg/l 2,00
mq/l 5,00
mo/l 10,00
NMP 5370
NMP 5200
mq/l 6,00
m0/l 5,50

7 ,O1

7,51

UNT 10,50
UNT 15,10

05/20'l s

II

5o

36,ô0 31,20
68,85 38,10
0,80 1,00
2,50 35,00
<5,0 7,00
14,00 88,00
5540 111990

64880 17300
6,20 7,20
5,90 6,00
7,23
7,10 8,08
46,40 72,60

254,OO 73,40
09/2015 11t2015

SEMESTREUNIOADE
1o

mq/l 4,60 3,30
mg/l 4,00 5,80
mq/t 0,080 0.280
mg/l 0,095 0.254
mg/l 0,50 <0,01

mq/l 0,60 0,40
mq/l 0,23 0,50
mq/l 1,030,26
mg/l <2,O 4,50
mq/t <2,O 5,10
mg/l <0,050 0,48
ms/l 0,070 o,2'l

cel/ml 0,00 0,00
cel/ml 0,00 0,00

2,96ug/l ND
ug/l ND ND

05/20í5 11t2015
Aa

DATA DÂ

do C.R.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO . ETE'S CLASSES ,I E 3

ETE JAGUARI . EXTREMA - 20 15

RIO JAGUARI

tt
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PROGRAMA DE MONITOR \MENTO . ETE'S CLASSES í E 3

ETE JAGUAÍ:I - EXTREMA.2O15

A água de Minas RIC JAGUARI

PARÂMETROS BIMI:STRAIS DA ETE
BIMESTRE

Condutividade elélrica eflt ente 1104 10
DBO efluente 412 00
DBO efluente 46 00

uente 663 00
uente 00

efluente final - mai( r vazâo 3590000
E Cori efluente final - men )r vazão 3590000

efluente
Sólidos Sedimentáveis afl r rente 0 50
Sólidos Sedimentáveis efl r rente 0 10

média mensel aflu€ nte 9 80
Vazão média mênsal ellu€ nte 9 80

DATA DA COLETA: NO 05/2015

PARÂMETROS SEM:STRAIS DA ETE

Clorêto total efluente
Fósforo total efluente
Nitíato efluente
N nio amoniacal total nte

leos e êfluêntê
ATA efluente

DATA DA COLETA:M S'ANO

Teste de toxi,)idade aguda - efluênte
(Contratar labor rtório para fazer a análise)

LEGENDA:
(1) Amostras compostas p rre os perâmetros DBO, DQO e sólidos sedimentáveis, pelo p )riodo de I horas (mínimo), contemplando o
horário de pico.

@T
UNIDADE

10 20
uS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mo/l
NMP
NMP

ml/L
ml/L
Us
Us

IIIIIIIIrII-

--

IIIITIIIIIII

40 50
588,40 680,90 297 ,30
578,00 61 5,00 189,00
67,00 59,00 20,00

1177,OO 1152.00 392,00
211,O0 267 .00 97,00

3310000 7920000 2750000
3310000 2820000 2750000

7 ,73 7,75 7 ,43
2,00 0,50 0,50
0,10 0,10 0,20
8,60 18,80 22,30
8,60 18,80 22,30

07 t2015 09/2015 11t2015

SEMESTRE
UNIDADE

mq/l 65,40 29,80
mg/l 8,15 2,59
mg/l <0,1 0,10
mg/l 62,00 23,50
mg/l 13,00 78,30
mg/l 4,067 1 ,28

0st2015 11t2015

PARÂME] RO ANUAL DA ETE

))

7 .58
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Í

PARAi'ETROS BIMESTRÂIS D O CORPO RECEPTOR

elétrica a monlanle c
Condulividade elétrica a doC.F.

BO a montante do C. R
DBO a do C. R.
DOO â montante do C. R

a do C. R.
E Coli a montante do C.R
Ê a usante do C.R

a montante do .R.

ODa do C.R,
a monlante do C. R

o
TuÍbidêz â monlânle do C. R

u a do R.
DA

PARÂ ETROS SEME§TRAI§ T O CORPO RECEPTOR

Clorelo tolal a montante do C. R
Cloreto total a do C. R.
FósÍoro Total a montante do C. R
FósfoÍo Tolal a do C.
Nitrato a montante do C. R

doC.R
énio amoniacal lotal a montante d ) R

nio amoniacal lotal a usanle do tl. R.
leos e raxas a montante do C. R.

leos e raxas a usante do C. R
ATA a montânte do C. R.
AÍA a doC.R
Densidade de Cianobactérias â montanl, do C.R
Densidade de Cianobaclérias a nte lo C.R

loroÍila A a montanle do C. R
doC.R

PROGRAMA DE MONITO 1AMENTO . ETE'S CLASSES 1 E 3

ETE JAGUI,RI . EXTREMA.2O16

R O JAGUARI

BIMESTREr
28 60
29,20
0 60
1,10
<5,0
13 00
13960
137'tO
6 20
5,'10
I 82
8,93

220 00
278 00
03/20í6

SEiIIESTREr
3 50
3,00

0 125
0 218
0,60
0 70
o,37

6,30
10 10
0,363
o,272
0,00
0,00
ND
ND

0

COPASA
UNIDADE

1o
uS,/cm 28,40
uS/cm 26,40
mq/t <0,1

mq/l <0,'l
mq/l 29,00
mo/l 25,00
NMP 10279
NMP 17568
mq/l 5,80
mg/l 4,90

8,74
8,57

UNÍ 81,90
UNT 125,00

0112016

4o 5o

26,00 26,00 41,',l0 28,70
28,40 26.70 83,70 45,40
0,50 1 ,60 0,40 4.10
1,90 4,70 6,30 4,00
7.00 33.40 19,00 72,30
5,00 61,80 12,40 47,70

12100 27 .230 11.190 7 .270
't5940 109.000 < 241,920 325.500
7 ,20 6,10 7,50 7,20
6,80 6,40 7,00 6,10
7,13 7,O4 6,50 8,00
7,22 7,23 7,10 7,89

20,80 1'l,00 12,60 28,90
18,70 10,00 '14,00 25,50

05t20í6 o7 t2016 09/2016 1112016

Nitrato s

UNIOADE
1o

mq/t 2,50
mg/l 4,00
mq/l o,024
mq/l 0,128
mg/l 0,10
mo/l 0,40
mg/l 0,19
mq/l 0,38
mg/l <2,O

mg/l 2,OO

mg/l <0,050
mg/l <0,050

cel/ml 0,00
cel/ml 0,00

uq/l ND
ug/l ND

05/20í6
CloroÍila A a

DATA DA C( ILETA: 11t2016

))



PARÂMETROS BIMESTRAIS DA ETE

Cor dutividade elétrica efluente
DB' ) efluente
DBr) nte
DO ) afluente
DQ ) efluente
E c cli efluente final - meior vazâo
E C o/i efluente al - menor vazáo

:fluente
Sóli cos Sedimentáveis afl uente
Sóli cos Sedimentáveis efluente
Vez ão média mensal afluente

ão média mensal efluente
DATA DA COLETA:M

PARÂMETROS SEMESTRAIS DA ETE

elo total uente
totel nte

rto efluenle
io amoniacal total efluente

)se eÍluente
, efluenle

DATA DA COLETA:ÍI| o

BIMESTRE

186 50 507 00
324 00 228 60
'15 00 31 50

971 00 479.00
54 00 148 50

738000 |.820.000
595000

7 60
00 2 00

PARÂMETRO ANUAL DA ETE

30
23 90
23 90

)1t2016

SEMESTRE

Têste de toxicidade aguda - efluentê
(Contratar laboratório para Íazer a análise)

4
0

6
0

0 10
26,00
26,00

'11120'16

I
lclo,
lros
Ittitr
Ittitr,
fóiã
IATIr
I

'to

41 50
27
20

36 50
Jt, 50
3 050

)5/2016

LE(jENDA:
(1),\mostras compostas para os parâmetros DBO, DQO e sólidos sedimentáveis, pelo período de 8 horas (mínimo), contemplar do o
horirrio de pico.

COPASA
UNIDADE

uS/cm
mq/l
mq/l
mq/l
mg/l
NMP
NMP

ml/L
ml/L
Us
Us

30

521,30 457 ,20 537,60 614,00
285,00 735,00 671 ,80 475,60
18,00 46,00 56,70 61 ,80

662.00 151 't,00 1547,00 1546,00
54,00 17 4,00 133,60 1 13,50

538000 5780000 690.000 2.330.000
697000 740.000 Náo realiz

7 ,44 7 ,33 7,60 7,33
2,50 32,00 14,30 1,50
0,10 1 ,10 0,30 0,10

22,50 20,00 21 ,60 15,00
22,50 20,00 2't,60 15,00

03/2016 05/2016 07 t2016 09/2016

UNIDADE

mo/l
mq/l
mo/l
mq/l
mq/l
mq/l

20

48,00
5,21
'1,80

37 ,20
7,30
3,350

,1,U20,t6

PROGRAMA DE MONITORAMENTO - ETE'S CLASSES í E 3

ETE JAGUARI - EXTREMA - 20í6

RIO JAGUARI

2230000 ...280.000

8,31

0

))



COPASA
A ág ua de Minas

PÂRÂMETROS BIi'ESTRAIS DO CORPO RECEPTOR UNIDADE

a montante c. R.
Co rdutividâde elélrica a do C. R.

a monlante c.
DBJ doC

do C. R.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO . ETE'S CLI SSES í E 3

ETE JAGUARI . EXTREMA.2Oí7

RIO JAGUARI

M

42 20
uS/cm 84 80

2.50
6.30

0

a
a

E ( oli a montanto do C.R.
( a do C.

OE a montanle do
OCa usânte c.R

am
a do .R.
bidez a monlânte do C. R

Turbidez a nte
DATA

PARÂIUETROS SEMESTRAIS DO CORPO RECEPTOR

relo a montante
Cloreto total a do C. R.

Total a montante do C. R.

Fór foro Total a do
alo a montante do C. R

Nihalo a
Nitr âmoniacâl total a montante do C. R
Nilt totala do C. R.

ose a montante do C. R.

ose a usante c. R.

AT, \ a montante do C.
,\a do C. R.

Deirsidade de Cianobactérias a montante do C.R.
Der rsidade de Cianobâctérias a usante do c.R.
Clo A a montante ,R,

usante do C. R

NMP
NMP

UNT
U

UNIDADE

cel/ml
ceíml

<li 0
23 60

14.i 30.0
161. i00 0

7,30
7 t0
7 4',|

7,34
21 20
31 70

091::017

2,40 6,00 4 90 <0 ,|

0 60 20 4 60 2,70
17 70 22 30 9,00
26,60 34,10 10
21120 9850 155310 5.830.0

1 137400 3't40 14',1.400 0
7,60 7,50 7 00 7 00
7 10 7 20 50 6,70
7,13 6,55 7 30 90
7,80 48 7 't0 30

205 00 103 00 19,50 14,90
168,00 106,00 25,00 to 90

0512017 0712017

ITETTEIEr-frfilEEL-EE'rIMEilIEUtrMr:rifí,r

@M@M

-.uírI@

6o

9.350,0
2.419 200,O

1112017

SEMESTRE
ío P

8,00
8,70

0,517
0,'195
0,70
0,30
4,40
2,00
NR

0,363
0,453

0 0,00
146,2 1 ,40
NR 0,00
NR 2,96

o5t2017 1112017
Clo orilâ A â

DATA DA COLETA:M ANO
u

ESTRE

uS/cm

mo/l
mo/l
mo/l
mo/l

mo/l
mo/l

a

-

-

moí
mo/l
mq/l
mo/l
mo/l
mo,/l

mo/l
mo/l NR
mq/l
mq/l

uo/l

))
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A água de Minas

PARÂi'ETROS BITUESTRAIS DA ETE

Condutividade elétrica uente
DBO efluente
DBO uenle

O aÍluente
DOO efluente
E Cori efluente final - maior vazáo
E Coli efluente Íinâl - menoÍ vazão

H efluent€
Sólidos
Sólidôs Sêdimentáveis efluente
Vazáo média mensal afluente
Vazâo média mensal efluente

DATA DA COLETA:M ANO

PARÂMETROS SEMESTRAIS DA ETE

Cloreto totâl efluente
Fósforo totel efluente
Nitrato efluente

io amoniacal total efluente
raxas efluente

PROGRAMA DE MONITORAMENTO - ETE'S CLASSES í E 3

ETE JAGUARI . EXTREMA .2017

RIO JAGUARI

BIMESTRE
4o

3)
365,7l
50,9( r

915 6l
274 3l

1.580.0(,0 0
03.790.0(,0

tl 70
60

0,20
21 ,5(
2'l 5(

07 t20' 7

,|

e
ATA efluente

DAÍA DA COLETA: o

PARÂMETRO ANUAL DA ETE
Teste de toxicidade aguda - efluente

(Contratar laboratório para fazer a ânálise)

LEGENDA:
(1)Amostras compostas para os parámetros DB ), DQO e sólidos sedimentáveis, pelo período de I horas (mÍr,imo), contemplando o horário de
pico.

COPASA

UNIDADE
ío 20 3o

uS/cm 409,80 494,60 488,00
mo/l 164,30 183,70 351,60
mq/l 7 ,40 59,60 25,60
mq/l 507,90 392.70 1008.90
mq/l 73,90 119,00 159,60
NMP 7080000 3600000 840000
NMP 5798000 2750000 1460000

7,60 7 ,71 7,50
ml/L 40,00 4,50 2,50
ml/L < 0,1 0,10 0,'10
Us '13,50 6,40 20,60
Us 13,50 6,40 20,60

01lz0'17 03t2017 05t2017

600,80
'195,90 87,30
39,70 44,30

456,90 197,60
66,30 141,30

1 1.590.000,0 8 360.000,0
3.840.000,0 5.040.000,0

7,63 7 ,50
4,30 1,80
0,30 0,10

'15,30 35,00
'15,30 35,00

09t2017 't1120't7

UNIDADE
SEMESTRE

1o

mq/l 108,00
mq/l 4,26
mq/l 1,00
ms/l 44,60
mq/l NR 168,30
mq/l 1 ,820

05t2017 11t2017

))
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ooCOPAS;A

P ETROS BIMESTR {rs Do coRPo
I

PROGRAMA DE MONITORAMENTO

ETE ROSEIRAS - EXTREMA - 2016

CÓRREG') ROSEIRAS

E

?
5 00
10 00

10,800
0 172
< 0,0'1
<0 01

0,71
2,00
11 60
15 60

o,25
',1.795

382,78
5,92

Condutividade elêtraca a montar te do
Condutividade elélricâ a doC.R

â montânte do C. R
DBO â usante do c. R

DQO a montante do C. R.

DQO a do
E Coli â montante do C.R.

Coli a usanle do c.R
OD a monlante do C.R.
OOa do C.R

H a montantê do C. R.
a do C. R.

Turbidez a montante do C. R
Turbidez a usanta do c. R.

DATA DA CCLETA: M

P ETROS SEMESTR AIS DO CORPO

reto total a montante
Clorêto total a nte do C. R.

Tolal a montante do C. ll.
Fósforo Total a usanle do R.

Nitrato a montante do C. R
Nitrato a usante do C. R.
N amoniacâl tolal a morrtante do C. R
N amoniacal total a nte do C. R

a montânte do C. R.

leos e a usante do c. I i
ATA a montante do C. R
ATA a usanto do C. R
Densidade d€ Cianobâctériâs â nontânte do C.R
Densidade de Cianobactérias a Jsante do c.R
CloroÍila A a montante do .R.

usante do c. R

uS/cm
uS/cm
mo/l
mg/l
mg/l
mo/l
NMP
NMP
mo/l
mg/l

UNT
UNT

40
49,90 87,20 52,90
84,90 't 13.20 53,40
0,70 3,10 44,00
17,80 4,00 27 ,OO

25,00 '19,30 112,30
50,10 18,60 150,00
980 20.630 x

517.200 8'1.300 x

5,50 6,60 6,1 0
5,00 4,80 5,40
6,90 6,70 6,88
6,90 6,87 6,99
10,40 12,00 28,30
19,30 't8,20 25,90

07 t2016 11t2016 12t2016

SEMESTRE

mq/l 4,50
mq/l 5,00
mo/l < o,o2

0,280mg/l
mq/l 0,30
mq/l 0,10
mg/l 0,07
mq/l 1,87
mg/l 10,00
mq/l 45,00
mg/l 0,196
mg/l

cel/ml
ceUml

uqll
uq/l

07 t2016
CloroÍila A a

DATA DA CC ANO 't1t2016

UNIDAOE
Bti

+

UNIDADE

0,30

I 0,62'l

82.88

))
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COPASA
PROGRAMA DE MONITORAMENTO

ETE ROSETRAS- EXTREMA. 2016

CORREGO ROSEIRAS

BIMESTRE

SI:MESTRE

Tssts de toxicidade aguda - êfluente
(Contratar laboratório para fazer a análise)

LEGENDA:
(1) Amostras compostas para os parâmetÍos DBO, DQO e solidos sedimentáveis, pelo período de 8 horas (mínimo),
contemplando o horário de pico.

0

(o
75r 10
43, '10

95 60
94(. 40
27( 10

l0
0

2

0
0

I
)

0

1,

)

4o
PARÂiIETROS BIUESTRAIS DA

ETE
889,60Condutividade elétricã efluente uS/cm 892,00

846,90 752.O0DBO afluente ms/l
mq/l 463,70 209,s0DBO efluente
mq/l 1519,20 1264,90DQO aÍluente
mq/l 814,70 436,70DOO efluente
NMP 7.680.000 1.870.000E Cori efluente final - maior vazâo

E Coli eflúente Íinal - menor vazão NMP 2.750.000 1 .710.000
6,96pH efluente 6,90

x 1,20Sólidos Sedimentáveis efluente ml/L
ml/L x 0,30Sólidos Sêdimentáveis efluente
U§ x 1,50Vazão média mensal afluente
Us x í,50Vazáo média mensal eíluente

0712016 1112016DATA DA COLETA:MÊS'ANO

20 20
PARÂTETROS SEMESTRAIS DA

ETE
UNIDADE

79,00Cloreto total efluente mg/l 90,00
mq/l 'l 3,80 10,80Fósforo total efluente
mq/l 1,00 2,30Nitratô efluênte

95,00 73,60Nitroqênio emoniacal total efluente mg/l
mq/l 120,50 29,70óleos e qraxas efluente
mq/l 'r 0,60 7 ,37ATA efluente

07 t2016 1',U2016DATA DA COLETA:MES/ANO

UNIDADE

6, /3

12ti016

PARÂMETRO ANUAL DA ETE

)



PROGRAMA DE I IONITORAMENTO

ETE ROSI:IRAS 2017

CÓRREGO ROSEIRAS

BIMESTRE

92 30
'1634,90

6,00
4 40

21,80
12 20
3950

64880
6 50

7,10
7 00
18,90
27 ,50

0512017

0

A água de M inas

BT ESTR/À|S DO (:ORPO

Condutividade elétrica â montante
elétrica a usanle do c. R

DBO a montante
DBO a nte do C. R

a montante do C. R
DQO A

c â montantê do c.R
usante do c.

OD â montante do
ODa do C.R.

a doC.R
a sante do C. R.

U a montantê do C. R.

Turbidez a nte do .R.
OATA DA i/

SEMESÍRAIS DO ,:ORPO

lorêto tolal a montante
Cloreto tolal a usante do C. R.

F a monlante do C. R.

FósÍoro Total a usante do C. R.

itrato a montante do C. R
Nitralo a usânte do
N amoniacaltotal a montante do C. R
N amon tota a doo R

e a montante do C. R.

a usante do C. R.
ATA a monlante do C. R.

ATA â usante do C. R
Densidade de a montânt€ do C.R.
Densidade de CianobâcléÍias a sante d ) C.R.
CloroÍila A a montante do ,R.

doC.R

P

COPASA

E Coli a

t
uS/cm 39,70 64,30
uS/cm 168,90 162,70
mgl 4,80 3,10
mq/l 3,302,10
mg/l 15,'t0 24,10
mq/l 14,70 21,80
NMP 41060 198630
NMP 1 110600
mq/l 7,50 3,50
mg/l 3,50

6,84 7,30
7,00 7,20

UNT 33,00 27,10
UNT 23,00 13,90

o31201701t2017

3o 4o 5o

55,40 82,30 151,50 1'17,60

63,80 q, on 272,70 256,80
3,20 4,90 2,50 <0,'l
12,OO 4,50 33,80 <0,1

14,00 18,50 6,30 21 ,20
139,20 8,30 138,70 21,90
198630 198.630,0 18.720,O 14.670.0
181055 '181.055,0 136.000,0 15.650,0

6,80 4,90 2,50 4,00
6,10 4,50 2,70 3.40
6,63 6,90 6,63 6,40
6,56 7,10 6,85 6,60

22,00 16,90 1 6,10 16,10
36,90 16,60 6'1,20 24,90

0612017 o8t2017 1012017 12t2017

SEMESTRE
UNIDADE P

mg/l '12,90 6,20
31,10mg/l 6,80

mg/l 0,587 o,270
mo/l 0,400,166
mg/l o,20 o,20
ms/l 0,10 1,00
mg/l 3,70 4,60
ms/l 2,50 10,00
mg/l x 56,60
mq/l x 32,50

0,546mO/l 0,582
mq/l 0,549 o,434

cel/ml 7,49X
cel/ml X

uq/l X 14,80
ug/l X 4',1 ,44

05t2017 12t2017
CloroÍila A a

DATA DA COLETA:M o

UNIDADE

6.10

))



§
PROGRAMA DE MONITORAMENTO

ETE ROSE]RAS - 20í7

CORREGO ROSEIRAS

-L
lcor
IDB(

lpB,
IDO
IDo,
lEc
IEC
IPIL
I§9!
ISóIi
lvaz
lvazE

A água de M inas

ETROS BIMESTRAIS DA

dutividade elétrica efluente
) afluente
) efluente
) efluente
) efluente
)li uênlê nal -
,li uenle nal - mênor vazâo

Jos imentáveis afluente
Jos Sedimentáveis efluente
ão média mensal afluente
ão média mensal efluente

DATA DA COLETA:M ANO

SEMESTRAIS DA

eto total efluente
'oro total uente
úo efluente

emoniecâl lolâl êfl uente
)se raxas efluente
efluente

DATA OA COLETA:ÍUI

50
1430 00 1325 60
341 80 379 50

2950000 759000
3255000 2750000

BIMESTRE

315 80 579
65

70 775

70 116

,|

1

830 80
40

20

bb 0
I 40

100
83 50
6t 00
10 '100

12t2017

5'
119Íl '10

440 10
170 00

139(, 60
672 50

5.760. t00 0
4 810. 100,0

(13

(r0
62 o 81

00 I 20
00 2 50
50

7
1

1

1

7
5
0
1

7

0

)1ot2

50
1,50 50

01t2017 03t2017

SEME STRE

,|

E
lctor
lras
lNitr
INitr,
fór*
IATIE

,|

0

COPASA

UNIDADE

uS/cm
mq/l
mq/l
mq/l

NMP

ml/L
ml/L
Us
L/s

EIr

1634,90 630,90 866.90
633,30 590.20 46't,00
178,30 229.80 90,90

1747 ,00 1563,50 942,00
613,60 627 ,00 '152,60

8130000 24192000 20.190.000,(
7490000 20190000 24.192.000,(

6,90 6,60 7 ,02
1 1,00 6,00 I 1,00
1,00 0,10 'l ,20
1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,50

o512017 06t2017 08120't7

6o
989,40
372,10
1'l 1,30
635,30
179,10

8.'164.000,0
4.106 000,0

6,40
1,50
0,10
1,60
1,60

12t20',t7

UNIDADE

mq/l 151 ,00
mq/l 14,40
mq/l 1,60
mq/l 124,50
mg/l X
mg/l 1 1,80

o5t2017

PARÂMETRo ANUAL DA ETE 
I

Teste de toxicidadê aguda - sÍluente
(Contratar laboratório para Íazer a análise)

NMP

'I,1.0

ET

ETE

LE( ENDA:
(1)/\mostras compostas para os parâmetros DBO, DQO e sólidos sedimentáveis, pelo período de I horas (mínimo), contemplardo o horário de
picc

) )
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PROGRAMA )E MONITORAMENTO

H E PÉROLA

CORITEGO FISGÃO

BIMESTRE

38 40
38 80
<0,'l
<0

00
23,90

5,60
5 20
7 48
7,'to
7 30
14.20

o512017

T
A água de Minas

ETROS BIM]:STRAIS DO CORPO

Condutividade elêtrica a rÍ ontânte do
on elótricâ a sante do c. R.

DBO a montânte do
usanle do C. R

P

a
a nte do C. R

DQO a ntê do C.

a montante do c.R
E Coli a sante do
OD a montântê do C.R.

a do C.R
a monlante do ,R,
a do C. R.

TuÍbidez a monlanle do C. R.
Turbidez a do F.

DATA T A COLETA:

SEM :STRÂIS DO CORPO

Clorêto total a montante d(l
total a usante do (;. R

F otâla nte(o
ósforo a usanle do R

Nitrâto a montante c. F.
N itrato a do .R.

nio amoniacal total â montante do C. R
io amoniacâl lolãl I sante do ,R,

e a montânt( do C. R.

e raxas a sante õc C. R
ATA a montante do C. R.

ATA a doC.R
Densidade de CianobacléÍ as a montante do C.R
Densidade de Cianobacléí as a usantê do C.R.
Cloroíila A a montanls (s í). R.

usantê do C. R.

0

UNIDADE

uS/cm
mq/l
mg/l
mq/l
mq/l
NMP
NMP
mq/l
mq/l

UNT
UNT

40
37,90 80,00 59,50
35,40 80,80 62,10
0,80 1 ,50 2,'to
2,40 2,70 3,10
<5,0 <5,0 <5,0

32,00 11 ,40 9,70
9.870,0 9.590.0 1.200,0

771.000,0 47.500,0 19.955,0
6,60 4,30 5,50
6,20 5,30 4,90
6,80 6,70 6,40
7,00 6,75 o,zv
7,60 13,30 7,70
ô,30 6,50 '10,50

07t2017 o912017 11t2017

SEMESTRE
UNIDAOE

mq/l 2,80 2,50
mq/l 4,00 2,30
mq/l 0,193 0,050
mg/l 0,1 31 0,080
m0/l 0,70 0,50
mg/l 0,80 0,50
mg/l I ,30 0,26
mq/l 0,80 0,60
mq/l 11,90 <2,0
mq/l 10,80
mq/l 0,081 0,16
mo/l <0,05 0,134

cel/ml 0,00
ceUml 0,00

ug/l 8,88
ug/l 2,96

o5t2017 11t2017
CloÍoÍila A a

DATA t A COLETA:M

ttt I

:

I---u§/cm--f--

-

))
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PROGRAMA DE MC NITORAMENTO

EXTREMA - ETE Í'ÉROLA.20í7

cÓRREGo:IsGÃo

E IMESTRE

807 40
249 40
16,10

658,10
112,00

@ET
A água de M irras

P ETROS BIMEI,TRAIS DA

Condutividâde elétfice êfl rênte
DBO afluente
DBO efluente
DOO ente

ente
nte nal - mairr vazâo

efluente final - mel ror vazão
H efluente 7 95

Sólidos Sedimentáveis af uênte 25 00
S lidos Sedimentáveis uêntê o,20
Vazão média mensel )nte 0,60
Vazâo média mensa ]nte 0 60

DATA DA COI.ETA: 05t201i

ClôÍeto total êfluente
Fósforo total efluente
Nitrato efluente
N nio amoniacal lota efluente

leos e uente
ATA efluente

DATA DA C t,ETA:M ANO

PARÂMETRO ÀI{UAL OA ETE
Teste de toxicidadê : guda - efluent€

(Contratar laboratório pE ra fazeÍ a análise)

LEGENDA:
(1)Amostras compostas Í ara os paÍâmetÍos DBO, DQO e sólados sedimentáveis, pelo Í.eriodo de 8 horas (mínimo),
contemplando o horário d: pico.

)

UNIDADE
10 ?

uS/cm
ms/l 249,O0 284,60
mq/l 32,10 7,90
mg/l 781,00 677 .00
mq/l 78,10 64,70
NMP
NMP

7 ,10
ml/L
ml/L
L/s 0,60 0,60
Us 0,60 0,60

0212017 o4t2017

I-

IIII
I

40 50 6o
1524,80 1372,10 1 159,40
556,00 455,40 412,20
197,80 23,'t0 21 ,80

1501,10 838,10 709,20
620,90 130,70 78,60

10.761.000,0 4.352.000,0200.000,0
10.462.000,0 3'10.000,0 5.794.000,0

7 ,10 8,16 7,93
8,00 1,50 1 ,20
3,80 0,20 0,10
0,60 0,60 0,60
0,60 0,60 0,60

07 t2017 111201709120't7

SEMESTRE
UNIDADE

ío
mg/l 58,0 83,5
mq/l 9,38 12,O

mg/l 0,50 0,20
mg/l 74,00 100,50
mg/l 't 1 1,00 87,00
mg/l 3,470 2,100

05t2017 11t2017

0

)

EI

PARÃMETROS SEMEI|TRAIS DA
ETE



Govemo do Estado de Minas GeÍais
Sistema Estadual dê Iúeio Ambiente
Fundaçáo Estadual do Meio Ambiente
Diretorta de Gestáo da Qualidade e lúonitoramênto Ambiental
Gerência de ,lonítoramento de Eíluentes

RETATóRIO TÉCNICO GEDEF NC O4l2018

Órgão Requisitante: Núcleo de Autos de lnfração NAI/FEAM

Referência: PA: 47925812017 referente a Defesa do Auto de Infração n"- !34847 /2OL7,
protocolo 001295611501/2017 e 006531597501/ 2Ot8

1. lntrodução

Em atendimento à solicitação realizada em 27-lrí-ÍOíl7 pelo Núcleo de Autos de lnfração,

PA: 47925812017 referente a Defesa do Auto de lnfração ne ll4847l2|l7, protocolo

001295611501/2017 e 006531591501/2018, referente a Prefeituro Municípol de Extremo,

acerca da verificação do cumprimento das Deliberações Normativas COPAM Ne 96/2OO6 e

Ne 128/2008, que convocou os municípios para o licenciamento ambiental de sistema de

tratamento de esgoto e deu outras providências, foi elaborado o seguinte relatório técnico.

Considerando as referidas deliberações que convocaram os municípios de Minas Gerais para

a regularização ambiental de siÍema de tratamento de esgotos e da outras providências

conforme DN Ns 96/2006, temos:

"Art. 2e - Todos os municípios convocados por essa Deliberação Normativa do Estado de

Minas Gerais devem implantar sistema de tratamento de esgotos com eficiência mínima de

60% e que atendam no mínimo 80% da população urbana."

Assim foram analisados os documentos apresentados na defesa do processo como

argumento técnico:

-Ofício Prefeitura Municipal de Extrema em resposta ao Auto de lnfração ne t3484712Ot7.

-Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão lntegrada de Resíduos.

Sólidos do Município de Extrema.

-Anotação de Responsabilidade Técnica - ART sobre a atividade técnica de Esiudo de

Viabilidade Ambiental, Meio Ambiente, Autorização Ambiental de Funcionamento (Folha

14).

-Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF O822L|2OIL/OOU2OL4 de 23/O9l2Ot4,

com vencimento 23109/2018, protocolo O955O7O/2014 (ETE Principal).

EOR

Prédio Minas, le andar - Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais
Rodovia Papa loão PaiJlo ll, 4.143 - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-900 - Belo Horizonte/Mc

(31) 3915-1226 - home page: www.meioambiente.ms.sov.br

2. Análise



GoveÍno do Estado de Minas Gerais
Sistêma Estadual de eío Ambiente
Fundaçâo Estadual do l eio Ambiente
Direto,ia de Gestão da Qualidade e onitoramento Ambientat
Gerência de lronitoramento de Efluentes

Em 08 de fevereiro de 2018 a Gerência de Monitoramento de Efluentes através do Oficio ne

Ot/2O18 solicitou informações complementares a COPASA, empresa concessionária e

responsável pela operação do sistema de tratamento de esgoto do município.

Em atendimento a solicitação a COPASA, encaminhou os seguintes.documentos:

- Ofício Comunicação Externa CE - C0294081

- Oficio GEDEF l3/2OI3 preenchido. -

- Programa de Monitoramento ETE.

- Relatório Fotógráfico das Estaçôes de Tratamento de Esgoto.

- Cópias do Caderno de Operação das ETES.

Tais documentos integram a pasta do processo e também foram analisadas e consultadas as

pastas. correspondentes as licenças ambientais das estações no Sistema lntegrado de

lnformação Ambiental - SIAM.

De acordo com o Ofício GEDEF 13/2013 preenchido e entregue pela COPASA, Extrema possui

atualmente 3 (três) ETEs em operação e 1(uma) aguardando a regularização ambiental da

Prefeitura Municipal de Extrema para inicio de operação. As três em operação são: ETE -
Principal / laguari, ETE - Roseiras e ETE - Perola da Mantiqueira. A que foi implantada e

aguardando regularização é denominada Mantiqueira e teve obras concluídas na data

2Olt2/2O17, portanto, posterior ao prazo estabelecido ao da DN Ns 128/2008.

Ainda conforme o Ofício, o somatório das ETEs que estão atualmente em operação atende

um total 21.352 habitantes, ou seja, 7 4o/o da população com tratamento de esgoto sanitário,

assim considerando os dados censitários do ano de 2010.

Dessa forma, atualmente, o municÍpio não atende tecnicamente ao requisito do Art.2s da

DN Ne96/2006 em que deve possuir atendimento igual ou superior a 8lo/o da população

urbana, desde data anterior a 3I/O3/2O17 (prazo fixado ANExO ÚNICO da Deliberação

Normativa Ne128 de 2008 para os municípios com população inferior a 20.000 habitantes),

e, portanto, descumprindo ao previsto nas deliberações normativas.

EOR

Prédio Minas, 1e andar - Cidade Administrativa do Estâdo de Minas Gerais
Rodovie Pãpa João Paulo ll, 4.143 - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-900 - Belo Horizonte/Mc

{3!) 3915-1226 - home poge: www.meioambiente.mp.sov.br



Gove.no do Estado de ,úinas GeÍais
Sistema Estadual de eio Ambiênte
Fundação Estadual do lreio Ambiente
Diretoria de Gestão da Qualidade e Monitoramento Ambiental
GeÍência de lionitora,mento de EÍluentes

3. Conclusão

Belo Horizonte, 24 de Abril de 2018.

Everton de Oliveira Rocha
MASP 1.308.628-5

Analista Ambiental
Fundação Estadual do Meio Ambiente

Alessa dra Jardim de Souza

toR

*Hffiffi,['#

Prédio Minas, 19 andar - Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais
Rodovia Papa João Pâulo ll, 4.143 - Bairro Serra Verde - CEP: 31.630-900 - Belo Horizonte/Mc.

(31) 3915-1226 - hoíne poge: www.meioãmbiente.ms.qov.br

Devido ao não âtendimento do percentual de 80% da população urbana com implantação de

sistema de tratâmento de esgoto e consequentemente descumprimento ao estabelecido nas

DNs Ne96/2006 e Ns128/2008, sugere-se em manter o Auto de lníração Ne 134748 de 20L7.

MASP 7.227.43L-2
Gerente de Monitoramento de Efluentes

Fundação Estadual do Meio Ambiente '



MNASIGER/AIS
Êôvf txo §Í rooot

feam
ruNoeçÃo ESTADUAL

DO MEIOAMBIENTE

Eelo Horizonte, 27 de abril de 2018.

Prezada Diretora,

Encaminho, conforme solicitado por meio-de despacho, o Relatório Técnico O\/ZOl8, anexo aos

autos, acerca da defesa do Auto de lnfração 134847 /2Ot7 -Prefeitura Municipal de Extrema.

Fr /-FÊEMO S

iAr/FEAM

s21,

m Souza

Gerente de Monitoramento de Efluentes

FOLHA DE DESPACHOS

Ne 005/2018

Destinatário: Diretoria de Gestão da Qualidade e Monitoramento Ambiental

I

es



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

4
Mê.

CONTROLE

I- RETATÓRIO

O Município de Extrema foi autuado pela prática da infração tipificada no art. g3,
anexo l, código 107 do Decreto Estadual ne 44.844/2009 por, segundo o Auto de lnfração (fl 3):

Descumprimento das Dellberações Normativas 96/2006 e 72$/ZOOB do
COPAM que convocou os municípios para o licenciamento ambiental de
sistema de tratamento de esgoto e dá outras providências.

Logo, aplicou-se a murta de 4487 ,23 lquarro mir quatrocentos e oitenta e sete reais e
vinte e três centavos), tendo em vista a infração grave e o porte pequeno do empreendimento.

Devidamente notificado da lavratura do auto de infração, o autuado apresentou,
tempestivamente, defesa administrativa (fl s. 05-25 e 2g-g9).

II - ANÁLISE JURíDIcA

lnicialmente, é importante ressaltar que a presente análise se restringe ao controle
de legalidade dos documentos que nos foram trazidos (autos numerados de fls.01-92), onde serão
abordados unicamente os aspectos jurídicos e a estrutura formal dos atos administrativos praticados,
levando-se em conta a defesa apresentada pelo Autuado e os diplomas que regulam o processo

administrativo em comento.

Cidade Adminislrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Pauto ll,4í43 - EdiÍicio Minas -1o andar - Bairro SerÍa Verde

TelêÍonê: 3915-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home p age'. www Íreioambiente.mg. gov.br

ry"

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Extrema

PROCESSO 479258120L7
uAt

AtNe t34847120t7
ul



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Gabinête
Núcleo de Autos de lnfração

. Ademais, o Decreto Estadual n.e 47 .37312018, atualmente em vigor, dispõe acerca da
viabilidade de análise e decisão de defesas apresentadas em Autos de lnfração quando a autoridade
competente, a seu critério, puder definir o mérito, em que pese o eventual não atendimento de
requisitos formais da defesa apresentada.

lmportante salientar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no

sentido de, salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-
disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo

conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa" (MS 24.631/DF, Rel. Min..ioaquim
Barbosa, DJ de tpl2/O81.

Ainda, a Lei Federal n.e 13655/2018, que modificou a Lei de lntrodução às Normas do

Direito Brasileiro - LINDB, dispõe em seu art. 28, in verbis:

' O art. 28 quer dar a segurança necessária para que o agente público possa

desempenhar suas funções. Por isso afirma que ele só responderá pessoalmente por suas decisões

ou opiniões em caso de doJo ou erro grosseiro (o que inclui situações de negligência grave,

imprudência grave ou imperícia grave).

Logo, peb exposto, a présente manifestação jurídica reveste-se de manto

meramente opinativo e tem por objetivo expor os fatos e fundamentos com vistas ao auxílio do

administrador público, titular do poder decisório a respeito do tema.

Alega o autuado em sua defesa que o sistema de esgotamento sanitário do município

atende a 80 % da população com rede coletora de esgoto, ou seja, cumpÍe as determinações que

obrigam ao percentual mínimo de 80 7o de atendimento, afirmando que tais informações são

corroboradas pelos documentos juntados.

Razão não assiste ao autuado

O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM editou em 12 de abril de 2006 a

Deliberação Normativa ne 96, que convoca os municípios para o licenciamento ambiental de sistema
de tratamento de esgotos e dá outras providências.

Segundo o art.2e da referida Deliberação Normativa

Art.2s - Todos os municípios convocados por essa Deliberação Normativa do
Estado de Minas Gerais devem implantaÍ sistema de tratamento de esgotos com
eficiência mínima de 60% e que atendam no mínimo 80% da população urbana.

Cidade Administrativa TancÍedo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll, 4í43 - Edifício Minas -1o andar - Baino SeÍra Verde

Telefone: 39í5-1231 - Cep: 3163G.900 - Belo Horizonte / MG
home page: www.meioambiente.mg-gov-br

Art.28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou

opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

\



u AI Dô

Governo do Estado de Minas Gerais

Sistema Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração
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Tal obrigação legal veio acompanhada da advertência prevista no art.3e do mesmo

diploma, que aduz que "o descumprimento das obrigações referidas nesta Deliberação Normativa

implicará a aplicação das sanções previstas na legislação ambiental vigente".

Após, foi editada a Dellberação Normativa COPAM ns f28, de 27 de novembro de

2008, que alterou os prazos estabelecidos pela Deliberação Normativa COPAM 96/2006.

Segundo o art. 1e esta última:

Art. Ls Ficam prorrogados os prazos estabelecidos no Artigo l.o da Deliberâção

Normativa coPAM n.o96, de 12104/2006, publicada em 25/0512006, paÍa
foÍmalização dos processos de Licença Prévia, Licença de lnstalação, Licença de
Operação e Autorização Ambiental de Funcionamento para as Estações de
Tratamento de Esgoto dos municípios mineiros, conforme quadro contido no
Anexo Único desta Deliberação Normativâ.

No Parecer Técnico GEDEF n.e 04/2018 (fls. 9L-92],, a área técnica competente lista e
afirma a análise da documentação juntada pelo autuado, bem como as pastas correspondentes às

licenças ambientais das estações no Sistema lntegrado de lnformação Ambiental - SIAM.

A área técnica informa que o município autuado possui atualmente três Estações de
Tratamento de Esgoto (ETEs) em funcionamento, e uma quarta que foi implantada posteriormente
ao prazo estabelecido na DN n.e 128/2008 e que ainda aguarda regularização ambiental.

Continuando os esclarecimentos, o Parecer Técnico informa que de acordo com o
Ofício GEDEF l3l2OL3, preenchido e entregue pela COPASA, "o somatório das ETE5 que estão
atualmente em operação atende a um total de 21352 habitantes, ou se1a,74Yo da população com
tratâmento de esgoto sanitário, assim considerados os dados censitários do ano de 2010".

Dessa forma, conclui a área técnica competente no sentido de que o município não
atende tecnicamente.ao rêquisito do art.2e da DN/96/2OO6, pois não atente o percentual mínimo de
807o da população atendida pelo tratamento de esBoto sanitário desde a data anterior a 3LlOf/2O17
(data limitê fixada pela DN 128/2008 para os municípios com população inferior a vinte mil
habitantes).

Logo, tendo em vista as i4formações técnicas prestadas pela área competentê,
restam insubsistentes as alegaçôes do autuado, devendo o Auto de lnfração ser mantido em todos os
seus termos.

Por todo o exposto, corlsiderando que a lavratura do Auto de lnfração se traduz em
ato administÍativo revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade; considerando a

correspondência dos fatos narrados nos autos com a penalidade aplicada; considerando que o
autuado não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório e idôneo de suas alegações que

pudesse macular o Auto de lnfração lavrado; considerando ainda que este Núcleo de Autos de

lnfração não vislumbra nenhuma ilegalidade ou nulidade na lavratura do presente, o Auto de
lnfração deverá se manter incólurhe, mantido em todos os seus termos.

Cidadê Administrativa Tancredo Neves
Rodovia Papa João Pâulo ll, 4143 - EdiÍicio Minas -1o andar - BairÍo Serra Verde

Telefone: 391$'1231 - Cep: 3163G900 - Belo HoÍizonte / MG
hoÍne page: $ lr.meioambienle.mg.gov.br



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente'
Gabinetê
Núcleo de Autos de lnfração

Fica dispensada a anátise jurídica da Procuradoria da FEAM, conforme revogação do
inciso v, do art. 13, do Decreto ne 45.825/2oIL e Parecer Jurídico da Advocacia Geral do Estado de
Minas Gerais ne t5.5O7l20l5.

ilr - coNctusÃo

Ante o exposto, opinamos que m n mu tm le no valor t eR
4487.23 (quatro mil ouatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), que corresponde ao

valor da infração prevista no art. 83 I código 107 do Decreto Estadual ne 44.844/2008, tendo em vista

a infração grave e o porte pequeno do empreendimento.

Recomendamos, ainda, a notificação do autuado para, querendo, apresentar recurso

contra a presente decisão no prazo de 30 (trinta) dias ou efetuar o pagamento da multa, sob pena de

inscrição do débito em dívida etiva.

É o parecer.

A consideração superior.

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2019

Marina Olivelra Marques
Analista Ambiental FEAM - Direito

MASP 1.378.300-6

Cidadê Administrativa Tancrêdo Neves
Rodoviâ Papa Joâo Paulo 11,4143 - EdiÍicio Minas -'lo andâr- Bairro Serra VeÍde

TeleÍone: 39í5-'1231 - Cep: 3í630-900 - Belo Horizonte / MG
home page. ww\ .meioambiente.mg.gov.br
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Governo do Estado de lltinas Gerais
Sistema Estadual de lleio Ambiente
Fundaçáo Estadual de Meio Ambiente - FEAM

Despacho

Considerando que a motivação para lavratura do aulo de infração conforme inÍbrmações
delimitadas no auto de fiscalização 64521117 se referia a ausência de licenciamenlo ambiental
para o exercício da atividade de tratamento de esgoto sanitiíLrio.

Considerando que no bojo da defesa administrativa o autuado demonstrou de maneira
inequívoca a existência dos respectivos atos autorizativos paÍa o exercício da atividade.

Considerando que o Íelatório técnico GEDEF 0412018 consignou que o empreendimento em
questão descumpria as norÍnas regulamentares (DN 96106) por ausência de tratàmento eÍêtivo
do esgotamento sanitário em percentagem superior a 80% (oitenta por cento) conforme
previsto pela norma regulamentar de regência.

Considerando que a motivação exarada no relatório mencionado é divergente da indicada na
lawatura do auto de infiação não sendo oportunizado ao autuado a manifestaçãô quanto ao
descumprimento desse objeto específico.

Remeto o pÍesente processo administrativo para análise quanto a necessidade de reabrir prazo
ao autuado com a finalidade de garantir man

I

posterior quanto à materia.

Ge Gomes Víeiratz

Preside e em exercício da FEAM

Centro Administrativo Regional Sul de Minas
Avenida Manoel Diniz, 145, BaiÍro lndustrialJK - Varginha/ MG

CEP: 37062*480 Tel: (35) 3229-1816
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oBsERvAçÔEs:
1- Esta folha deverá ser anexada ao frnal do processo.
2- Os despachos, quaisquer que sejam (até mesmo encaminhamento como: para conhecimento: para

análise, etc.) serão registrados nesÍe espaÇo, ficando vedados os despachos no verso e em orelhas de
documentos.

3- As folhas de despacho deverão ser numeradas, com numeração crescenle e seqüencial à das folhas
que compõem o processo.

4- Não será permitido o despacho no verso desta folha. Sempre que uma folha for preenchida, anexa-se
mais uma, procedendo à numeraçâo como explicitado no ilem anterior.
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Governo do Estado de Minas Gerais

Sisteme Estadual do Meio Ambiente

Fundação Ejtadual do Meio Ambiente

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfraÉo

L) (

7
2

CONTROLE
srse$!

Trata-se do Auto de lnfração Al L3484712017 PROCESSO 479258/2017 autuado

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA para esclarecimentos.

O empreendimento foi autuado pela prática da infração tipificada no art. 83, anexo l,

código 107 do Decreto Estadual ne 44.844/2008.

Apresentada a defesa, os autos foram remetidos à área técnica competente para emissão

de Parecer Técnico. Objetivando esse mister, a área supracitada diligenciou junto à COPASA/MG para a

obtenção de informações, o que culminou a juntada de novos documentos ao processo.

Assim, observando o conteúdo da manifestação de f|.96; em atendimento aos postulados

do contraditório e ampla defesa, previstos na tonstituição Federal de 1988 e no art. 2e, da Lei Estadual n.e

14.784/2Cf2; Considerando que no processo administrâtivo serão observados os critérios de observância

das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos postulantes e dos destinatários do processo,

adoção de forma que garanta o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos das pessoas,

garantia do direito à comunicação, à produção de provas, à apresentação de alegações e à interposição de

recurso, nos termos do art. 5e Vl, Vll, Vlll da Lei Estadual n.e 141841?002; Considerando o direito do

administrado de ter ciência da tramitação de processo de seu interesse, obter cópia de documento nele

contido e conhecer as decisões proferidas, conforme o art.8e ll da mesma Lei, recomendamos a reabertura

do prazo para apresentação de defesa, para que o autuado possa exercitar o seu direito de petição

considerando os documentos contidos nos autos.

Belo Horizonte, 1s de abril de 2019.

tii tla t t ,lltLu úYl,1
Marina Oliveira Marques

Analista Ambiental FEAM
MASP 1.378.300-6
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Cidâde Administrativa Tâncredo Neves
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/no - Edificio Minas -1o andar - Bairro SêÍra Verde

Telefone: 3915-123'l - Cep: 31ô20-900 - Belo Horizonte ,/ MG
home págê; www.meioambiente mg.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAÍs

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

Gabinete
Núcleo de Autos de lnfração

DECISÂO

PROCESSO No 47 9258t2017

,)
tot)lÂ

lo.AUTO DE TNFRAÇÃO n"'t3484712017 íuen-icÀ

AUTUADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

o Presidente da FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, nos

termos do art. 16-C § 1o da Lei no 7.772 de 8 d setembro de 1980, decide manter a

penalidade de multa simples no valor de R$4.487,23 (quatro mil, quatrocentos e

oitenta ê sete reais ê vinte e três centavos), com fundamento no artigo 83. Código

107, do Decreto no 4484412008.

Notifique-se o autuado da decisão administrativa e do prazo de 30 (trinta) dias para

apresentar Recurso ou efetuar pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa do

Estado. Dê ciência ao interessado na forma da lei. Em seguida devem ser

observados os trâmites processuais.

Belo Horizonte , (0a. s</e.l.rc de 2019

R EI IRA B DÃO
Preside edaF

Cidade Adminislraliva Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo ll.4'143 - Edifício Minas -1o andar - Bairro Serra Verde

Telefone: 3915-1231 - Cep: 31630-900 - Belo Horizonte / MG
home page. www meioambienle.mg. gov.br
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RECEBEMOS
NAI/FEAM

lL_\0r \9_

com fulcro no artigo 43

44.84412008, pelos motivos de fato e de direito que se seguem:

\)Ato

SiSEMÀ

EXTREMA

ILUSTRISSIMO SEilHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ESÍADUAL DE

POLÍTICA AMBIENTAL

§IGEO

rr
n

rllilllltlil illlllllllllllllllllll

PÍocesso fi . 47 9258 I 2Ot7

ReÍeÉncia Aub Infração no. t,34847 1 2017

Í{úmero do CNPJ do Autuadot LA.677.59r.1O001-O0

MUNICIPIO DE EXTREMA, pessoa jurídica de

direito público, inscrito no CNPJ no. 18.677.591/0001-00, com sede na Avenida

Delegado Waldemar Gomes Pinto, no. 1.624, Ponte Nova, na cidade de Extrema/MG,

neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOÃO BATISTA DA SILVA, através do

advogado in fine assinado, vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar

RECURSO

00190380 1501 2019

do Decreto no

7
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PREFEITURA DE

ProcurôdoÍla Juídica
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I - PRELIMINARMENTE sEt{P.

DA NULTDADE DA DECISÃO _ AUSÊNCIA

FUNDAMENTAçÃO

Nobre Julgador verifica-se do Ofício no. 380/219

recebido pelo recorrente que a decisão que aplicou a penalidade de multa no importe

de R$ 4.487,23 (Quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos)

é totalmente nula, por ausência de fundamentação.

Nesse sentido considerando que a legalidade dos

atos administrativos de primeira instância são passíveis de revisão nesta instância

recursal, deve-se observar de ofício, a existência de vício insanável na decisão

proferida pela instância a quot a qual não motivou a decisão que concluiu pelo

indeferimento da defesa apresentada ao Auto de Infração, deixando de fundamentar

as razões da manutenção do valor da multa aplicada pelo Agente Fiscal.

A imposição de multa na esfera

administrativa constitui e cria Í€strições ao patrimônio privado do

administrado, razão pela qual o processo administrativo deve

obrigatoriamente observar as regras e garantias do devido processo legal.

Nesse contexto, consoante a doutrina de

WELUNGTON PACHECO BARROS, existem dois momentos distintos que envolvem a

aplicação da multa no processo administraüvo ambiental:

(a) 'multa acusação', que é 'aquela fixada no

auto de infração, peça de abertura do processo administrativo ambiental

na qual deve ser imputado um fato e, na circunstância pragmática da

penalização ambiental, a indicaÉo da correspondente sanção, no caso, a

pena de multa que deverá ser aplicada'.
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EXTREMA lruaaúps&*tõodpRu,u,tafus

(b) 'multa punição', que é aquela que

'sobrevém como momento final do processo administraüvo ambiental; é

uma decorÉncia do procedimento de fixação da multa', a qual pode vir a
ser mantida, reduzida ou majorada, desde que obsêrvado os requisatos

legais estabelecidos. (BARROS, Wellington Pacheco.DiÍeito ambiental

sistematizado. PoÍto Alegre: Livraria do Advogado, 200& pp. 24L-242)

Importante destacar que entre os referidos

momentos na aplicação da multa ambiental, desenvolve-se o processo administrativo

ambiental, o qual deve assegurar ao administrado que responde à infração ambiental

o respeito às garantias ao devido processo legal, asseguradas pela Constituição

Federal, tais como o direito ao contraditório e a ampla defesa, motivação das

decisões, etc.

Pelo conteúdo da decisão recebida pelo recorrente

verifica-se somente o seguinte termo:

"manter a penalidade de multa no valor de

R$ 4.487,23"

Importante ressaltar e destacar que tal decisão

administraüva a qual constitui e cria restições ao patrimônio privado do administrado

ao fixar o valor da 'multa puniçãd, sem qualquer motivação legal para justificar o

quantum fixado em desacordo com o parecer e manifeshção técnica oficial é nula

de pleno direito.

Assim, além dos dispositivos e garantias

processuais previstas na Consütuição Federal, a decisão administrativa

proferida contrariou frontalmente a Lêi no 9.784t de 29 de janeiro de 1999,

que, ao dispor sobre a motivação das decisões proferidas no âmbito dos p

administrativos expressamente prevê:

)
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"AÉ. 5O. Os atos administrativos deverão ser

motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos juridicos, ouando:

I - neouem, límitem ou afetem direitos ou

encaroos ou sancões;

VII - deixem de aolicar iurisorudência

firmada sobre a ouestão ou discreoem de pareceres, Iaudos, oropostas e

retatórios oficiais;

wII - impoÉem anulacão, revooacão,

susoensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 10 A motivação deve ser exolícita, clara e

conoruente, podendo consistir em declaração de concordância com

fundamentos de anteriores paneoenes, informações, decisões ou pnopostas,

quê, neste caso, serão parte integrante do ato." (grifei).

Da forma como foi insúuído o processo

administrativo, bem como pela decisão exarada em 1a instância contraria o que

determina o artigo 125, parágrafo único do Decreto no. 6.514/08, vejamos:

"Art 125, A decisão deverá ser motivada,

com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos em que se baseia.

§rSFMÀ'-

Parágrafo único. A motivação deve

explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração

ser

/1
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concoÍdância @m fundamenbs de anteriores paneceres, informa@es ou

decisões, que, nestê caso, serão paÉe integrante do ato decisório."

Como é sabido, as decisões administrativas devem

ser fundamentadas e o interessado cientificado do seu conteúdo, de modo a serem

plenamente atendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla

defesa.

Na lição de Odete Medauar:

'O dispositivo chave em matéria de processo

administrativo é o inc. LV do arL 50, quê reza o seguinte: 'Aos litigantes,

em pnoaesso judicial ou âdministrativo, e aos acusados em gera! são

assegurados o contraditório e a ampla defesa, oom os meios e recursos a

ela ineÍentes'. Visualizado quanto à Administração Pública, o preoeito

assegura, aos litigantes em pnoGesso administrativo e aos acusados no

âmbito administrativo, o contraditório e a ampla defesa, oom os meios e

rgcursos a ela ineÍentes. Ao pÍeyer a observância do contraditório nas

situações que aponta, a Constituição está formulando exigência exprlêssâ

de que a edição de ato administrativo, naquelas situa@es, se efetue

mediante desenvolvimento de relação jurídica processual, quer dizer,

mediante pnoc€seo, no qual posi@es jurídicas correspondentes a direibs,
faculdades, ônus e:«istem tanto para a Administraçfro como para

administrados". (A Prccessualidade no Direito Administratayo, Ed. RT 1993,

P.74l7s).

Deve-se levar em consideração que todas as

decisões que afetam direitos individuais devem ser SUFICIENTEMENTE

FUNDAMENTADAS, e não apenas constar aquelas palavras mecanica

escritas: RECURSO INDEFERÍDO deixando o interessado sem saber quais

motivaram tal decisão e apoiadas em quais elementos.

= =
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Com efeito, como se pode aferir a obediência aos

princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade se os atos não se encontram

motivados ou fundamentados?

Em suma, os requisitos do devido processo legal

são os mesmos para a Administração Pública. Toda vez em que o ato administratívo

(auto de infração, in casu) ertinguir, modificar, ou deixar de reconhecer um direito já

existente, ao arrepio do devido processo legal, a ANUTAÇÃO DESTE ATO TORNA-

SE IMPERATIVA, VEZ OUE A CONVENIÊNCIA E A OPORTUNIDADE DA

ADMINISTRACÃO PÚBLTCI NÃO ERÃO ]AMAIS sE SOBREPoR ÀS

§tSEM A
n

GARANTIAS CONTIDAS NA CLAUSULA DO 
'UEPROCESS

Assim, restando caracterizada a nulidade da

decisão proferida nos autos do processo administrativo e demais atos processuais

subsequentes, razão pela qual deve ser acolhido o presente recurso e assim seja

determinada a nulidade de decisão proferlda por completa nulidade.

II - DO DIRETTO

a) DA NUI-IDADE DO AUTO DE INFRÂçÃO

E de conhecimento da Administração Pública que

qualquer ato que seja formalizado em penalidade para o cidadão deverá conter todos

os requisitos elencados na lei, sob pena de NUUDADE.

CeÊo é que, auto de infração, bem como qualquer

penalidade a ser aplicada, necessita de embasamento legal, devendo este (auto de

infração) estar baseado em um tipo previsto na norma em abstrato para ser aplicado

ao caso concreto.

6
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Faz-se míster a análise das formalidades do auto

de infração, mais precisamente do momento da autuação.

Pela análise criteriosa do presente Auto de

Infração constata-se que o mesmo possui ofensa ao Princípio da Legalidade que deve

ser o foco principal da Administração sob pena repita-se de NULIDADE.

No caso em tela, é cediço que o auto de infração

deve ter alguns requisitos de suma importância, quais sejam:

*Art.27, 
§ 10, III do DecÍeto no, 44,8tl4l0B

- lavrar auto de fiscâlização ou boletim de ocorrência e auto de infração,

aplicando as penalidades cabíveis, observando os sêguantes critérios na

forma definida neste Decreto:

a) a gravidade do fato, tendo em vista os

motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o

meio ambiente e recursos hídricos;

b) os antecedentes do anfrator ou do

empreendimento ou instalação relacionados à infração, quanto ao

cumprimento da legislação ambaêntal estadual;

c) a situação econômica do infrator, no caso

de multa;

d) a efetividade das medidas adotadas pelo

anfrator para a correção dos danos causados ao meio ambiente e

hídricos; e

0
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e) a colaboração do infrator com os órgãos

ambientais na solução dos problemas advindos de sua conduta;"

Assim, dentre esses requisitos, os quais são

considerados aspectos formais, no referido caso está presente o que mais enseja a

nulidade de autos de infração lavrados, em decorrência de vícios formais constatados,

que é o requisito da "FUNDAMENTAçÃO DA PENALTDADE OBSERVANDO Os

CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM tEI".

Ou seja, o órgão autuador no momento de aplicar

a penalldade deve sempre observar os requisitos estabelecidos em lei, sob pena de

macular todo o procedimento, ferindo assim o principio da legalidade.

E a norma é extremamente clara a respeito deste

requisito, diga-se AUSENTE NO PRESENTE AUTO DE INFRA$O, vejamos:

Pergunta-se: Onde está a observância dos critérios

previstos no inciso III, acima mencionado? NÃO EXISTE!!!

Autuação é o ato administraüvo elabomdo

pelos agentes competentes sobre a ocorrência de uma ou mais infrações à legislação,

indicando os dados que caracterizam o fato, identificando o bem tutelado pelo Estado

e o responsável pela infração, o que permite ampla defesa do interessado.

poderá,O ato ilegal da Autoridade

caracterizar ato de improbidade administrativa por atentar contra da

8
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'AÉigo 27, § 20 - O servidor credenciado, ao

lavrar os autos de fiscalízação ou boletim de ocorrência e de infração, deverá

fundamentar a aplicação da penalidade, tendo em vista os critérios previstos

no inciso IlL"

U
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administração públicp, nos termos do aÍt, ll, caput da Lei 8.429/92, sem prejuízo da

responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 60, da CF.

E diante do conteúdo do Decreto no.44.844108

em seu artigo 68, não agiu o órgão autuante com o rigor que a norma exige.

b) DA PROPORCTONALIDADE

O instituto da razoabilidade encontra ressonância

na ajustabilidade da providência administraüva consoante o consenso social acerca do

que é usual e sensato. Razoável é conceito que se infere a contrario sensu; vale dizer,

escapa à razoabilidade "aquilo que não pode ser".

A proporcionalidade, como uma das facetas da

razoabilidade revela que nem todos os meios justificam os fins, Os meios conducentes

à consecução das finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade,

porquanto medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado.

Assim prescreve o aftigo 56, I, do Decreto no.

44.84412008:

PRÉFET:URÁ DE

's{:ár

r#J
DuAt

o
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'Art. 56.

previstas neste Decreto são punidas

independente da rcparação do dano:

As infraç:oes administrativas

«)m as segu:ntes sanções,

I - advertência;"

Verifica-se de igual forma que referi

possibilidade restou garantida com a edição do Decreto no. 47.383/18, veja

9
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'AÉ. 73 -
previstas neste decreto sujeitam-se

independentemente da reparação do dano:

As

às

infra@s administrativas

seguintes penalidades,

I - adveÉência;"

Assim, na remota hipótese de legitimidade de

aplicação de penalidade, deveria o órgão autuante observar a gradação disposta em

lei, ou seja, deveria aplicar somente a penalidade de advertência.

A atuação da Administração Pública deve seguir os

parâmetros da razoabilidade, legalidade e da proporcionalidade, que censuram o ato

administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega

e o fim que a lei almeja alcançar.

Na seara administrativa, segundo o mestre Dirley

da Cunha Júnior, a proporcionalidade 'É um importante princípio constituciona!

que limita a atuação e a discricionariedade dos poderes públicos e, em

especial, veda que a Administração Pública aja com exoêsso ou valendo-se

de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais". (Dirlei da

Cunha Júnior, Curso de Direito Administrativo, 7a Ed., 2O09, p. 50).

A afronta ao princípio da proporcionalidade da

pena no procedimento administrativo, isto é, quando a sanção imposta não guarda

observância com a realidade dos fatos, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-

se, portanto, à revisão no Poder Judiciário, o qual possui competência para realizar o

controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Víola o prlncípio da proporcionalidade a lmposiçã

da pena de multas exorbitantes, visto que a legislação permite a aplicação d

§7

§D

o:

sÊMÀ'

uAt

advertência.
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Sendo assim, ressoa nítida a importância do

referido princípio nos dias atuais visando amparar à proteSo dos direitos da empresa

autuada em face de evenfual arbíüio do Poder do Esbdo, merecendo destaque à

previsão inftaconstitucional expressa e a interpretação evolutiva e ampliativa que vem

sendo dada por nossos pretórios.

DA REDUçAO DA MULTA

Por eventualidade se acaso não anulada a multa

aplicada ao recorrente, como não houve motivação, continua, só resta a redução do

montante executado ao mínimo legal conforme estabelecido no Anexo relacionado ao

artigo 83.

I

t-

P€Ée-lflfeÍlêr PeSrJen€
FAIXÂS

MíF+m€

5g€s

Máxim€
I-i

Mínime Máxime
r-l-

teve 25€-OO 25430 500po

êÍâve 35O.€O 2-5€OpS 25€1-OS

G+evissimâ 2§00po 103sopo 1S3S1pO 2OSOoBO

Dessa forma, na remota hipótese de ser mantida

qualquer penalidade ao recorrente, desde já requer seja estabelecido o mínimo legal

que conforme se extrai do referido Decreto, corresponde ao montante de R$

2.501,00 (dois mit quinhentos e um Í€ais).

Importante destacar que há precedente

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1457255/PR, sob relatoria do mini

do

Napoleão Maia Filho.

ll
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Naquela decisão, ficou entendido que é dever do

órgão fiscalizado indicar quais os parâmetros utilizados para o cálculo da multa, sob

pena de cercear o direito ao recurso administrativo, bem como o controle de legalidade

da sanção.

"Sem a necessária individualizacão das

circunstâncias favoÉveis ou desfavoráveis à emoresa em razão da infracão

cúmetida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional

(...). Tal circunstância não oassou despercebida pelo Juloador sinoular, que

anotou, com orooriedade, a falta de motivacão do ato administrativo de

fixação da pena de multa, reduzindo-a ao mínimo leoal", registra a ementa

daquele acórdão.

E não é só, nos termos do artigo 50, da Lei

9.78411999 (que regula o processo administraüvo no âmbito da Adminisúação Pública

Federal), os atos administrativos oue aoravem deveres, encaroos ou sancões

devem ser devidamente motivados, com indicacão dos fatos e dos

fundamentos iurídicos.

Assim, esta ausência de motivo na aplicação da

sanção caracteriza evidente arbibariedade da Administração Pública, devendo assim

ser anulada a r. decisão ora combatida.

Ora, a ausência de motivação de ato

administrativo (de pqlícia), seja no que tange à aplicação de sanção, seja no quê diz

respeito à fixação do quantum de pena acima do mínimo legal, caracteriza

evidente arbitrariedade da Administração Pública, abrindo as portas à sindicabilização

judicial, nos termos do enunciado n. 473 da súmula de jurisprudência do Su

§r-ist,A
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Tribunal Federal, assim redigida:
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'A administração pode anular seus pÉprios

atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se

originam direitos; ou revogá-tos, por motivo de conveniência ou

opoÉunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os

casos, a apreciação judicial.'

Ao justificar o sancionamento, a autoridade

limitou-se a referir as diretrizes da lei, fixando a multa, todavia, acima do mínimo legal,

no valor de R$ 4.487,23 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinte e três

centavos).

Da slmoles análise dos autos, evidencia-se

que, embora tenha se distanciado do sançionamento mínimo cominado na

norma de regência, a autoridade limitou-se a fazer mencão ao disoositivo

legal resoectivo, .deixando de exErnar as razões efetivas da fixacão do

a.raaúurn indenizatório - o oue, por certo, não satisfaz a exioência leqal de

motivação dos atos administrativos.

Destacando o regramento conferido pela Lei do

Procedimento Administraüvo Federal, José dos Santos Carvalho Filho (Manual de

Direito Administfttivo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 903) salienta que:

"Preocupa-se o legislador com a motiyação

dos atos administrativos, assim considerada a explicitação dos fatos e
fundamentos que deram suporte à pnática do ato. Pode a fundamentação

adotar a de outros atos, como paneceres, informações e decisôes. Tratando-

se de decisões de órgãos colegiados ê comiss&s, ou de decisões orais, a

motivação constaÉ da respectiva ata ou termo escrito, possibilitando aos

inteÍessados exeÍ1oer o contÍole dê

justificativa êm que se basearam.'

legalidade dos atos tendo em

ouAt

o
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Na espécie, a fixação do valor da multa acim a

mínimo abstratamente cominado em lei, sem a devida fundamentação, caracteriza (a)

arbitrariedade administrativa; (b) quebra da dialeticidade procedimental no âmbito

extrajudicial; (c) ofensa ao contraditório e à ampla defesa (só pode impugnar

materialmente uma decisão aquele que tem plena ciência da respectiva motivação); e

(d) risco indevido de intervenção do Estado no patrimônio privado.

Nesse sentido os seguintes precedentes do

Superior Tribunal de Justig e do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

.RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.

MULTA. INMETRO. NECESSIDADE DE I{OTNíAçÃO DO ATO QUE FIXOU O

VALOR DA MULTA, QUESTÃO DE DIREITO E NÃO DE FATO. INTEUGÊNCIA

DO ART. 9o.., § 1o. DA LEI 9.933/99. INDISPENSABILIDADE DE MOTMçÃO

DO ATO ADMTNTSTRATWO QUE FrXA SANçÃO. RECURSO ESPECTAL

CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENçA DE PRIMEIRO

GRAU, QUE, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE MOTIVAçÃO DO ATO,

REDUZIU O VALOR DA MULTA PARA O MÍNIMO IEGAL.

1. A controvérsia posta nos autos é diversa

daquela discutida no recurso nepresentativo de controvérsia REsp,

1.102.578/MG, da relatoria da eminente Ministra ELIANA CALMON, uma vez

que não se discute, sequer implicitamente, a legalidade das normas

expedidas pelo CONMETRO e INMETRO.

simplesmente, a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado, mas

necessidade de o órgão administrativo, ao impor a penalidade que e

./ 14

,

2. A tese sustentada no Recurso Especial diz

respeito à necessidade de motivação do ato que impõe sanção

administrativa; não se discute o poder da Administração de aplicar sanções,

a legalidade das normas expedidas pelo órgão fiscalizador, ou,
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devida, motivar adequadamente sêu ato, com a explicitação dos fatores

considerados para a gradação da pena, tal como determinado pelo aÉ. 9o., §

1o. da Lei 9.933/99, que§rÉío de darcito e não de fato.

3. Tenho defendido com rigor a necessidade

e mesmo a imperatividade de motivação adequada de qualquer ato

administrativo e principalmente do ato sancionador. É, sem dúvida,

postulado que advém de uma interpretação ampla do texto Constituciona!,

como desdobramento do princípio do contraditório, porquanto a

discricionariedade do Administrador encontra limite no devido processo

legal, estando pÍevisto, ainda, na Lei 9,784199, que regula o processo

administrativo.

4. O Tribunal a quo entendeu que a menção

ao motivo pelo qual o recorrente estava sendo apenado - ausência de selo de

identificação em 12 reatores eletrônicos - era suficiente para a escolha

aleatória do valor da multa, dentro dos valores possíveis (à época entre R$

100,00 e R$ 50.000,00), confundindo motivo (infringência da norma) com

motivação (apresentação dos fundamentos jurídicos que justificam a
escolha da reprimenda imposta), olvidando-se, ainda, de que a própria Lei

9.933/99 informa os critérios a serem utilizados para a gradação da pena

(art. 9o., § 1o. e incisos), quais sejam: (a) gravidade da infração, (b)

vantagem auferida pelo infrator, (c) a condição econômica do infrator e seus

antecedentes, (d) prejuízo causado ao consumidor; e (e) rcpercussão social

da infração.

5. É dever do órgão fiscalizador/sancionador

indicar claramente quaas os patâmetros utilizados para o arbitramento da

multa, sob pena de cercêar o direito do administrado ao rccurso cabí

bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com

a necessária individualização das circunstâncias favoráveis o

PRÉFER]RA DE
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desfavoráveis à empresa em razão da infração comeüda, não há como

pencehr se o vator da multa é ou não proponcional; veja-se que, no caso,

concneto, a multa foi arbitrada em valor proximo do máximo admatido pela

norma legal.

6. Ta! circunstância não passou

despercebida pelo Julgador singular, que anotou, com propriedade, a falta

de motivação do ato administrativo de fixação da pena de multa, reduzindo-

a ao mínimo legal.

7. Recurso Especial conhecido e provido

para restabelecer a sentença. (REsp L4572551P* Ret. Ministro NAPOLEÃO

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em O7lO8l2OL4, Die
20l08l20,4).

.ADMINISTRATIVO. EII{BARGOS À

EXECUçÃO FISCAI. CONSELHO REGTONAL DE FARMÁCIA. SANçÃO

PECUNTARTA. VALOR DA MULTA. REDUçAO. MOTTVAçAO. NECESSTDADE.

O arbitramento do valor da sanção

pecuniária, além de observar seus limites máximo e mínimo, deve ser

devidamente fundamentado pela autoridade administrativa (aÉ. 50, LfV, da

CF), notadamente quando estabelecido acima do mínimo legal. À míngua da

necessária fundamentação, a redução do valor da multa para o mínimo legal

é medida que se impõe. (TRF4 AC 5000119-23.2OL2.4.O4.72O4ISC, Quarta
Turma, Relator Des. Federal Vivian losete Pantaleão Caminha, D.E,

24l07l2O1s).

'ADMTNTSTRATTVO. AçÃO ORDr

rNFRAçÃO AMBIENTAL. MUrTA ADMTNTSTRATTVA. VALOR FIXADO

Do MÍNrMo LEGAL. AUsÊNcrA DE FUNDAMENTAçÃo. REDUçÃo.

PRÊTEIÍURA DE o
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1. O art. 50, II, da Lei no 9.784199,

estabelece que os atos administrativos que "imponham ou agravem deveres,

encargos ou sanções" deverão ser motivados.

2, Nesse sentido, o entendimento desta

Corte entende é de que a fixação do valor da multa acima do mínimo legal

deve estar acompanhada de fundamentação da autoridade nos autos do

processo administrativo, baseada na gravidade do fato êm sa e nas condiçôes

pessoais do infrator.

3. Considerando, na hipótêse, a ausência de

motivação, necessária a reduÉo do montante executado, nos termos

definidos na sentença. (TRF4, AC 5OOO776-L6.2013.4.04.7208/SC, Quarta

Turma, Relator Des. Federal Luís AlbeÉo D Azevedo Aurvalle, D.E.

24l07l2O1S).

A proporcionalidade, como uma das facetas da

razoabilidade revela .que nem todos os meios justificam os fins. Os meios conducentes

à consecução das finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade,

porquanto medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado.

A atuação da Administração Pública deve seguir os

parâmetros da razoabilidade, legalidade e da proporcionalidade, que censuram o ato

administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega

e o fim que a lei almeja alcançar.

Na seara administrativa, segundo o mestre Dirley

da Cunha Júnior, a proporcionalidade 'É um importante princípio constatucional

que Iimita a atuaÉo e a discricionariêdade dos poderes públicos

=
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dê atos inúbis, desvantajosos, desarrazoados e despÍopoÍcionais". (Dirlei da

Cunha Júnior, Curso de Direito Administrativo, 7a Ed., 2009, p. 5O).

A afronta ao princípio da proporcionalidade da

pena no procedimento administraüvo, isto é, quando a sanção imposta não guarda

observância com a realidade dos fatos, torna ilegal a reprimenda aplicada, sujeitando-

se, portanto, à revisão no Poder Judiciário, o qual possui competência para realizar o

controle de legalidade e legiümidade dos atos administrativos.

Viola o princípio da proporcionalidade a imposição

da pena de multas exorbitantes.

E a prática de conduta apenada com essa

reprimenda máxima, ou seja, multas exorbitantes afrontam claramente o principio da

proporcionalidade, o qual a administração pública e suas autarquias estão sujeitas.

PoÉanto, em consonância com o principao da

proporcionalidade e razoabilidade necesúrio se faz acarso mantida sanção à

re@rrente, seja a mesma a denominada ADVERTÊNCI4 e
consequentemente anulando-se a multa imposta.

Dessa forma, merece ser anulada a r. decisão por

total ausência de motivação na aplicação de multa acima d

vista que ofende o princípio da ampla defesa e contraditório.

o mínimo legal, tendo

l8

Sendo assim, ressoa nítida a importância do

referido princípio nos dias atuais visando amparar à proteção dos direitos da empresa

autuada em face de eventual arbítrio do Poder do Estado, merecendo destaque à

previsão infraconstitucional expressa e a interpretação evolutiva e ampliativa que vem

sendo dada por nossos pretórios.
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III - DOS PEDIDOS

Requer seja acolhida a preliminar suscitada com

o fito de anular o auto de infração lavrado por ferir preceitos constitucionais, sendo

nulo todo procedimento instaurado, bem como a decisão de la instância.

presente recurso;

Requer seja declarado nulo todo o procedimento

uma vez que desrespeitou o principio do contraditório e da ampla defesa e

consequente cancelamento do AUTO DE INFRAçÃO No. 134847/2017 lavrado

por ausência de requisitos formais necessários, tornando todo procedimento

administrativo nulo, uma vez que presente vício insanável.

Caso V. S.a assim não entenda, requer seja

aplicada somente a penalidade denominada advertência, em respeito ao principio da

proporcionalidade, pols, não praticou o autuado infração passível de ser multado;

Requer ainda acaso seja mantida qualquer

penalidade que a mesma seja reduzida ao mínimo legal cominado, ou seja, o importe

de R$ 2.5O1,OO (dois mil quinhentos e um reais).

Termos em que,

Pede juntada e deferimento.

Extrema, 09 bro de 19.
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Reouer seja atribuído o efeato suspensavo ao
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FUNDAÇÁO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

Autuado: Prefeitura Municipal de Extrema

Processo n" 479258/2017

Referência: Recurso relativo ao Auto de Inliação no

porte pequeno.

,ANÁLISE

I) REr-/iTORrO

I 3 484'7 I 20 I 7 - in liaçâo grave.

P5,
/q

A Prefeitura Municipal de Extrema foi autuada como incursa no artigo 83. Código

107- do Anexo I. do Decreto n' 44.844/2008. pelo cometimento da seguinte

irregularidade:

Descump»'imenlo das Delíberoções Normalivas 96/200t5 e

128/2008 do COPAM que convocou os municípios paro o

licenciamento ambíental de sistema de Ít'atantento de esgoto

e dá outras providências.

Foi irnposta a penalidade de multa simples. no valor de R$4.487.23 (quatro rnil.

quaúocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

A Autuada apresentou defesa tempestivamentc. tendo sido mantida a penalidade

aplicada. nos tennos da decisão de Íls. 103.

'Notiflcada da decisão em 2610912019. a Autuada. inconformada. protocolizou

Recurso ternpestivamente em l4/1012019. no qual arguiu. em síntese. que:

- a decisão seria nula por ausência de motivação:

- o auto de inÍiação seria nulo por inobservância ao artigo 27. §1". III. do Decreto

n'44.84412008;

- deveria ter sido aplicada a penalidade de advertência. ern Íünção dos princípios

da proporcicinalidade. razoabilidade e legalidade:

- deveria ser a multa aplicada no míniino legal. de R$2.501.00 (dois rnil.

quinhentos e um reais) ou."prarroa os Íundamentos para sua Íixação a rnaior.

Requereu a Recorrente que se.iarn anulado o auto de infiação e atribuído efêito

suspensivo ao recurso. E. tarrbém. que se.ia declarado nulo o procedilncnto e



razão do desrespeito ao contraditório e ampla det-esa e. consequentemente.

cancelado o auto de infração. lavrado sem os requisitos formais necessários ou

aplicada a penalidade de advertência ou reduzido o valor da multa ao mínimo de

R$ 2.501.00.

E a síntese do rêlátório.

II) FLTNDAMENTAÇAO

Os argumentos oferecidos pela Recorrente nào são bastantes para descaracterizar

o auto de inÍiação e. desta lbrma. autorizar a reÍbma da decisào proÍêrida.

Vc' jarnos.

A Recorrente sustentou. preliminannente. que a decisâo de rnanutenção da

penalidade aplicada seria nula por ausêncía de rnotivação.

Pois bem. A motivação. segundo Cretella Jr.. r *é 
a justiÍicativa do pronunciamento

tomado." Assim. a motivação. que e requisito indispensável ao ato administrativo.

exprime de modo expresso e textual todas as situaÇões de falo eu levaram o agente

à nraniÍàstaÇão de vontade. como ensina José dos Santos Carvalho Filho.

O argurnento da Recorrente não se pode acolher. já que a decisão de fls. 103

expressa a motivaçâo os fündamentos legais e Íáticos - para a aplicação da

' penalidade à Recorrente. qual seja: o cometimento da intiação capitulada no artigo

83. C(rdigo 107. do Decreto n" 44.844/2008. Amparou-se. ainda. nas razões de fato

c de direito apontadas e analisadas no bojo do pãrecer de Íls. 94 a 95v.

considerando que a motivaçào pode ser contextual (ajustiÍicativa está contida no

prtiprio ato) ol olitutde (em instrumento diverso).

Aparto. ainda. que decisão sucinta se discerne de decisào irnotivada. e. portanto.

não se há de acatar o argumenlo apresentado.

Firmou a Recorrente que o auto de infração seria nulo por inobservância ao aÍigo

27. §1". III. do Decreto n'44.844/2008r. No entanto, não especiÍicou qual critério

I ( Rtl I LLLA .lt tN IOR- Jos,r cuN) ds drrsih' iúmini\úiti\ o. lla(' de .liuciro. Ii1r.nsc. lt)llí}.
: \n l7 .\ llscaliTaçàr) e a aplicaçà() de saDçõ!9 poÍ inlíação :i\ nomra\ contidil\ na l.ci rr' 7 771- d§ 1980- nn I ci n l0 Sll. de

llrl.i.nâl.ei n l{.181- dc lllrl. e ||a Lci n' l-i l(rq. dc 1999. t,jrà,) c\cÍcidi§. r1(r:imbir(, dc st|§ rc\púcti\is co[rpclêncii§. pcla
Sclliid- Fxrr intennédio da Sub$cÍetâÍia dc ( i)núol( c l'iscâliraçào Ambicntàl I nlc_qrada Suclis e das Sup!ÍnÍclldÊncilr Rcgionâis
ds Ragulnrir.çà(r Ambicnúl Suprânh- 6_la lrcanr. 1^_Ir lEF. Jrlo learn e çnr delegaçâo pch l'rtliciâ Nlilitar dc \lira\ GerâiJ
P'\li\l(;
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não teria sido observado, cingindo-se a afinnar genericamente o desatendimento

ao dispositivo e a ausência de fundamentação da penatidade. No artigo em

retbrêrtcia estão explicitados os.critérios utilizados para a lavratura de notjÍicação.

BO e autos de infração e fiscalizaçào. E. no caso dos autos. não houve qualquer

desconsideração a tais critérios. xem a Recorente juntou provas do alegado. de

modo que não será acatado o pleito de anulação do auto. Quanto à áeclarada

ausência de fundamentação. basta para-elidi-la a rápida apreciação do auto de

inÍiação n" 134847117: item 8. Embasamento Legal. do qual consta o f'undamento

iurídico da autuação e o item ó, que traz a descriçào tlo fato inÍiacional.

A Recorrente argumentou que deveria ter sido aplicada a penalidade de

advertência. em tünção dos frincipios da proporcionalidade. razoabilidade e

tegatidade. Sem razão, novamente, já que a infração cometida tem natureza grave.

o que irnpede seja aplicada a adveÍência. ca!ível somente para inliações leves.

nos termos da Lei Estadual n" 7.772/1980 e do regramento vigente à época da

autuação, o Decreto n" 44.844/2008.

A multa foi aplicada no valor devido. de RS 4.487i23 (quatro rnil. quatrocentos e

vinte e oitenta e sete reaii e vinte e três centavos). consoantê disposto no Anexo

Único da Resolução Conjunta SEMAD/FEAMAEF/IGAM n'2.463. de l0 de

lll - lavrar notilicaçâo pâra Íeerularizâçào de situaçào- aulo de fiscaliiraçâoou bolelim de ocorrência c auto dc infÍaçào. aplica doÀs
pcnalrdadcs cabivcis- obssrvando os srguirtes critérios na fomrâ delinida neste Desreto:
a) a grâ\idadc do làto. t.Ddo em vista os molrvos da rnfÍâ\lo t sua5 conldqutncias para a saúde públicr e pará o meio ambielle e

b) os antc.cdentcs do inliatoÍ ou do emprcendinlento ou instalação íelacionados á inÍiaçâo.'quanlo ao cunlpÍinNDto dâ legislação
anrbieniâl estadúal:
c) â situaçiio ecorôrrrica do infrator. no caso de nruha:
d) a efeti!idade das medidas adorôdas pclo infrator pam â corÍeçâo dos dânos causados ao meio ambienre ( recursos hidflc(,s- e
e) a colabora\io do in iotormm os óÍgãos ünbientais na solúCão dos pÍobhmâs adviridos d€ sua condula

Íêvereiro de2017. considerados o porte pequeno do ernpreendimento e a nalüreza

grar e da inÍiaçâo: t*, ':
\ l\1 \,_ /,.--(?)

I
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FAIXAS PoÍe lnferior Pequetlo Médio Grandc

Minimo Már(imo Minimo Máximo Minimo Máximo Minimo

Leve R$ 89.71 RS 448.54 R-$ 450.34 R$897,09 RS 898.88 R$ 3.588,3s R$3.590,r4

Crave R$ '148.54 R$ 4.485.43 R$4.487.23 RSr7.941.73 R$17.943.52 R$35.881.46 RS35.885.25

Gravissima R$4.485.43 R§ 17.941.73 R$17.943.52 R$15.883.46 R$35.885_25 R$89.708.64 R$89.710.,14

Máximo

RS8.970.86

RSl79-417_28

RS897.086.41

Evidencia-se. portanto, que a Recorrente cometeu a infração capitulada no artigo

83, Código 107. do Decreton'44.84412008 e, por conseguinte, deve ser mantida

a penalidade aplicada.

Por Íim. quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. não setá

aceito por ser contrário ao disposto no artigo 47, do Decreto n' 44.844/2008 e

também no artigo 70. do Decreto n'47.383/18.

IID CONCLUSÃO

Ante todo o ex;osto, sejam os autos remetidos à Câmara Normativà e Recursal do

COPAM com a sugestão de indeferimento do recurso e manutenção da

penalidade de multa simples, prevista pelo cometimento da infração do artigo

83. Código 107, do Anexo I. do Decíto n" 44.844/2008.

É o parecer.

Belo HorizonÍe.30 de outubro de 2020.

OSüN u da Lapa onco Anudo

1059325-9An Ambiental - MASP
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