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Empreendimênto: Prefeitura Municipal de Pirapora/Aterro Sanitário

CNPJ: 23.539.463/0001 -21 Município: Pirapora/MG.
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GOVERNO OO ESTADO DE iIIINAS GERÀS
SecÍetaria de Estado de ireio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
SubsecÍetaÍia de Geslão e Regularização Ambiental lntegrada
SupeÍinbndência Regional de Meio Ambientê do Norte de Minas

. PROTOCOLO No (N56622/2018PARECER TÉCNrcO

Auto dê lnÍração No: 66482/2014

PorteCódigo DN 74104 Descrição

MedioE-03-07-7 Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos

MASP -kt*natMl/arimWzzEquipe lnterdisciplinar:

Eduardo José Vieira Júnior 1.364.300-2

Diretoria Técnica Assin9§rajrcarimbo

Cláudia Beatriz Araúio Oliveira Versíani 1.148.188-4 W
Diretor Controle Processüal MASP Asínatura e carimbo

Yuri RaÍael de Oliveira Trovão 0.449.172-6

Avenida José CoÍrêa Mactlado. 900. lbituruna. Montes Chros - MG - CEP: 39.,O't-832 - Tel: (§)32.+7500
eírail sup.am.nm@mebambien!8.mg.gov.br'

Decreto n.o 4[.844/08, Artigo 83, Anexo I códigos 114 e 115

Empreendedor: Prefeitura Municipal de Pirapora

vt
MASP
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í.1. Auto de lnfração n".66482!2O14 pÀG,133

Em vistoria realízada no dia 08 de agosto de 2014 nas instalações do empreendimento Aterro

Sanitário da Prefeitura de Pirâpora, foi identificado o descumprimento de.várias condicionantes

da Licença de Operaçáo no 133/2009 de'17 de março de 2009 - Processo Administrativo n'

OOg274t2OO8lOO3/2009. Também foi verificado o lançamento de resíduos de construção civil em

local não regularizado. O Auto de lnfraçâo foi embasado nos códigos 114 e 115 do anexo I, do

Artigo 83 do Decreto 44.844 de 2008.

"Código 114 do anexo l, do Artigo 83 do Decreio 44.844 de 2008. Descumprir

condicionantes aprovadas nas Licenças Prévia, de lnstalação e de Operação,

inclusive planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de

monitoração, ou equivalentes, ou cuínpri-las fora do prazo fixado, se constatada

a existênciâ de poluição ou degradação ambiental."

"Código 1í5 do anexo l, do Artigo 83 do Decreto 44.844 de 2008. lnstalar,

construir, testar, operar ou ampliar atividade eÍetiva ou potencialmente poluidora

ou degradadora do meio ambiente sem Licengas de lnstalação ou de Operação,

se constatada a existência de poluição ou degradaÉo ambienlal.'

Após análises da documentação apresentada a este órgão, Íicou constatado que a infração

está em conformidade com as normas ambientais vigentes, visto que ocorreu o não

cumprimento dê condicionantes aprovadas no PA supracitado e consequente operaÇão sem

licenciamênto.

Itens Dêscriçáo da Condicionante Prazo

1 Concluir a implementaÉo das medidas propostas para o

encerramento do atual depósito de lixo, inclusive . com

implantação de sisteÍna de drenagem de águas pluviais e

06 (seis) meses

após a licença

dê LO-
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Supe.intendência Regional de Meio Ambiente do Noíte de Minas

-:§X-JZ\§**iffii7

Avenida José Conêâ Madlado. 900. lbituruna. l,lontes Claros - MG - CEP: 39.40í-81i2 - Íelt (38) 3224-7500
ernaft supram.nm@nôbambiente,mg.gov.br

ffi-:g
08/01/2018
Pá9.2 de 7

Abaiio segue a análise da equipe da SUPRAM NM que realizou a fiscalização (Auto de

Fiscalização n" O28t2014) e analisou o cumprimento das condicionantes.
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GOVEEI{O DO ESTADO DE mtNAS GERATS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáyel
SubsecretaÍia dê GesEo e Regulariza ção Ambiental lntegrada
Supeíinbndência Regional de ireio Ambiente do Norte de Minas

sistema de drenagem de gases, com instalação de drenos

verticais atràvés de perfrrração ou escavação da massa de lixo.

Durante a

Yigência da LO

2 Executar monitoramentos periódicos das águas subterrâneas,

dos efluentes sanitários, dos percolados e das emissões

atmosféricas, conforme anexo ll.

Os relatórios de automonitoramento não foram protocolados na SUPRAM

Observacóes:

Durante a

vigência da LO

3 Apresentar anualmente relatório descritivo-fotográfico

contemplando as etapas de operação da deposição, inclusive

com a caracterização dos resíduos da ma§sa aterrada. Constar

ainda no relatório todo o histórico do recolhimento do chorume

para tratamento.

Durante a

vigência da LO

4 Adotar um sistema de monitoramento geotécnico mínimo para

garantir a estabiüdàde da massa de resíduos atenada, de

acordo com instrumêntação geotécnicâ básica recomendada no

Guia de Orientação Básicâ de Notas Técnicas da FEAM.

A compróvação do cumprimento da condicionante não foi protocolado na SUPRAM.

ObservaÇões

Avenida José Conêa Machado. 900. lbituruna. Monte§ ClaÍos - MG - CEP: 39.401 -832 - Telt (38) 322+7500

PÀG 13.

Observacões:

A área do antigo depósito de lixo vem sendo utilizada como pondo de descarte

clandestino pela população dê resíduos e entulhos. Neste local, observa-se ainda que a

prefeitura vem utilizando este local para disposição de resíduos originados pela

ôonsÍução civil.. Ao percorrer a área foi observado que nenhuma medida proposta para o

encerramento do local foi executada.

ObsêÍvacões:

Os relatórios não foram protocolados na SUPRAM.

ernáil: supram.nm@meioambiente.mg.gov.br
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5 Manter em horário integral os equipamentos previstos para

operação da unidade

Durante a

vigência da LO

6 Seguir as recomendações expressas no Guia de Orientação

Básica de Notas Técnicas da FEAM, principalmente no que

concerne à manutenção do aterro àanitário.

Durante a

vigência da LO

7 As recomendações constantes desle PareceÍ Unico e não

apresentados como condicionantes deverâo ser observadas

pelo empreendedor. Se necessário, a critério do órgão

seccional, poderão ser objetos de determinação e cumprimento

no plano de acompanhamento e fiscalização da referida licença.

Durantê a

vigência da

Licença
)Í 92tat200a
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Em seu recurso o empreendedor informa que cumpriu com todas as condicionantes, afirmando

que: "Todavia, no caso em questão, ao contráio do que consta no auto de lnfração n"

66482/2014, as condicionantes foram devidamente cumpidas pelo município de Pirapora."

Contudo, verificou-se contradição no próprio recurso do empreendedor para a defesa tipificada

pelo código 114, já que o mesmo admite o descumprimento e/ou cumprimento parcial de

algumas condicionantes. Abaixo segue as alegações apresentadas para cada condicionante

descumprida seguida da análise desta SUPRAM:

"DentÍo das condicionantes existem dois itens determinantes que ainda não

foram cumpridos. O pÍímeiro item, relacionedó à área do ãntigo lixão e que será

objeto de discussão em outro relatório que está sendo enviado junto a este, e o

segundo item, relecionedo ao Programa de Monitoramento'.

GOVERNO DO ESTADO DE ÍTIINAS GERAIS
Seqetaria de Estado de Meio Ambiente e Oeseovotvimento Sustentável
Subsecretaíia de GesÉo e R€gularização Ambiental lntegrada
Superinteôdência R€gionalde Meio Ambênte do NoÍte de Minas
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Avênida José Conêa Machado. 900. lbituruna. Montes Claíos - MG - CEP: 39.401-832 - Tel: (§l3224-7500
eínaÍ supram.nm@meioambiente.mg.ilov.br

- Condicionantes 0í e 02: O próprio recurso informa que estas coridicionantes não foram

cumpridas. Nas palavras do empreendedor:

Ressalta-se que o prazo para atendimento da condicionante 01 era de 06 meses após a

concessão da LO.
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- Condicionante 03: O empreendedoi alega o cumpÍimento dêsta condicionante; uma vez que

foi apresentado ao órgão ambiental no dia 03/09/2014 (R25736312014) um relatório descriüvo-

fotográfico contêndo registro da situaçâo do ateíÍo sanitário. eontudo, êsta condicionante exige

o ênvio de relatórios anuais. Sendo assim, até o ano de 2014 o empreendedor deveria ter

apresentado seis relalórios para atêndimênto, uma vez que o empreendimento obteve a licença

de operação no dia 1710312009. TamtÉm é oportuno ressaltar que o relatório (R257363/2014)

só foi apresentado a este órgão após a fiscalização ambiental ocorÍida em agosto de 2014.

geotécnico, uma vez que há baixa probabilidade de erosão/instabilidade dos maciços devido à

baixa altura das cé[ulas de resíduos acima do nível do solo. Contudo, em momento algum, o

empreendedor solicitou Íormalmente a exclusão desta condicionante. Diante disso, o

empreendedor conÍirma o não cumprimento da condicionante, uma vez que a orientação da

defesa é somente justificar a não execução da condicionante.

- Condicionante 05: O empreendedor informa que mantem integralmente nas dependências do

aterro, o trator de esteira para operaçõês diárias de manejo e compactação dos resíduos.

lnforma ainda que a operação dos outros equipamentos (pá carregadeira, retro escavadeira e

caminhão caçamba) é determinada em função das demandas de recobrimento e oúros

serviços. Contudo, a operação do aterro deveria abordar o recobrimento diário dos resíduos no

Íinal de cada jornada. Para isso necessitaria diariamente de outros equipamentos alem do trator

de esteira.

- Condicionantes 06 e 07: Essas condicionantes referem-se a recomendaçôes para a correta

manutenção do aterro sanitário. O Auto de Fiscalização n" 02812014 evidencia algumas

omissóes que confirmam o descumprimento dessas condicionantes, a saber: "Tanto as células

em operação quanto as desativadas, não dispõe de canaletas/sistema de drenagem pluvial...".

Também foi constatado que "duas vezes por semana é realizada a cobertura por uma camada

de solo." De acordo com as orienlações da FEAM, o recobrimento dos resíduos compactãdos

deve ser realizado diariamente no fim de cada jornada de trabalho. Esta ação tem o objetivo de

impedir o arrâste de materiais pela ação do vento e evitar a disseminaçáo de odores

Avenida José Conêa Maóado. 900.. lbíuruna- Montes Chros - MG - CEP: 39.«)1€32 - Tel: (§) 322+7500
e-nart supram-nm@meioambiente.mg.gov.bÍ
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- Condicionante 04: O empreendedor alega que o aterro não contém um sistema de
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A respeito da justificativa para a autuação tipificada no código 115, segue a descrição de parte

do recurso que confirma a aÇão do empreendimento em lançar resíduos de construção civil em

área não licenciada: "A paftir de 2OOg, ano em que começou a operação no Ateno Sanitáio, os

resíduos provenientes de construção civil e de poda continuanm sendo lançados na área de

Bota-fora, como ainda continuam até os dias atuais."

Em relação ao agravo dê poluiçâo ou degradação ambiqntal nos códigos '114 e 1'|.5 se deve ao

fato da constatâção do empieendedor está lançando resíduos de construção civil sem qualquer

medida de mitigação e tamtÉm por permitir, ou não evitar, a disposição clandestina de rêsíduos

sólidos urbanos em área do antigo lixão, qbjeto da condícionante 01, a qual solicitava a

conclusão dá implementação das medidas propostas para o encerramento do local.

í.2. Conclusão sobrê o Auto de lnÍraçáo no. 664,8212014

Este é o parecer

GOVERNO DO ÉSTADO OE ÍÚII{ÂS GERÁIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subs€cíetaria de Geíiio e Regularizaçâo Ambiêntal lntegrada
Superintendência Regional de Mêio Ambiente do Norte de Minas
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desagradáveis e a proliferação de vetores como moscas, ratos, baratas e aves. No que se

refere à drenagem pluvial nas células (em operação e desativadas), a ausência desta, provoca

maior infiltração no maciço do aterro, aumentando o volume de chorume geÍado e contribuindo

para a instabilidade do maciço.

Cabe salientar que a atividade de constrüção civil é grande geradora de resíduos; chegando a.

representar 40oÀ a 70o/o da massa total dos resíduos gerados nos municipios brasilêiros (fonte:

site da FEAM). Dessa forma, o coneto gerenciamento e gestão destes resíduos são essenciais

na minimização de riscos âmbientais, evitando a poluição de águâs, solo e ar, bem como dos

Íiscos à saúde pública, visto que o acúmulo desses resíduos em locais inadequados pode

favorecer a atração de vetores e aparecimento de focos do mosquito Aedes aegypti, levando à

proliferação de doenças.

Ao analisarmos o processo mencionado acima, a equipe tecnica da SUPRAM NM mantem as

sanções descritas no auto de infração, com base nas evidências descritas no auto de

fiscalização.
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Montes Claros, 1 7 de Maio de 2018.
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