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PARECER TÉCNICO

Indexado ao Processo n.o00956/2006/009/2014

, Auto ce Infração N° 48715/2014

Base normativa da infração
Decreton.o 44,844/08, Arti 083

Empreendedor: Petrobrás Biocombustivel S.A

Empreendim!,nto: Petrobrás Biocombustivel S.A

Data: 22/12/2011

CNPJ: 10.144.628/0004-67 Municipio: Montes Claros/MG,

AtiÍlidades do em
Código DN 01/90

C-04-21-9

reendimento: •
Descrição

Fabricação de outros produtos quimicos não especificados
ou não classificados,

Porte

G
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INTRODUÇÃO

O'parecer técnico 'em questão refere-se ao auto de infração n° 48715/2011, onde o
. empreendimento Petrobrás 8iocombustível S.A descumpriu a legislação ambiental:

"Contribuir pàra qUe a qualidade das ágüas ou do ar, seja inferior aos padrões
estabelecidos: foi v~rificado nos resultados dos relatórios de automonitoramento, que tanto o
sistema de tratamento de efluentes ,líquidos, quanto os sistemas instalados nas cladeiras a
óleo, ápresentaram resultados aCima dos resultados/padrões exigidos em norma".(ANEXb I
a que se refere o art. 83 do Decreto n° 44.844, de 25 de junho de 2008)

. RELATÓRIO

1. Autuação
~

Foi concedida em 17/02/2009 pela URC/Norte de Minas a Licença de Operação nO,123/2009 para
a Petrobrás 8iocombustível S.A, com a seguinte condicionante de nO13: "Executar Programa de

~ Automonitoramento dos efiuentes líquidos, das emissões atmosféricas, ruídos, .dos. resíduo,s
sólidos g'erados, conforme definido pela Su'pram NM no Anexo 11" .

. Após a entrega dos relatórios pela empresa e análise da equipe da Supram NM, verificou-se que
a operação dos sistema de tratamento de efluentes líquidos e sistemas de tratamentos de
efluentes atmosféricos, não estava ocorrendo de maneira satisfatória, uma vez que, foi verificpdo
o lançamento de efluentes com valores superio"res aos padrões exigidos em legíslação vigent~s.
Sendo. assim foi lavrado o auto de infração 4871 ~/2011 em desfavor da referiqa empresa,, .

2. Auto de infração n.o 48715/2011
, .

Lastreado nas análises dos resultados dos automonitoramentos, enviados pela empresa, a
autoridade credenciada lavrou o auto de infração n.o 48715/2011, enquadrando a atividade como
de grande porte, aplicando as sanções nele descritas. Em síntese, o auto de infração informa

. que:
. ,I .

• Operar atividade potencialmente poluidora, causando poluição ambiental, uma vez
que, os sistemas de tratamentos dé efluEmtes líquidos e àtmosférícos, não estavam
funcionando adequadamente .

•
'Assim, pela presente infração, aplicou-se a pena de multa simples no valor de R$ 73.333,67
(Setenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), assim como a
suspensão das atividades, segundo especificado pelo.Decreto 44.844/2008.
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3. Da notificação e defesa

O auto de infração c AI nO48715/2011 foi encaminhado para Petrobrás Biocombustível S.A,
no dia 21/05/2014, 'e em 16/06/2014 o empreendedor apresentoú, tempes\ivamente, defesa
Administrativa Ambiental face ao Auto de Infração.

(

,4. DEFESA

4.1. Fundamentos e pedidos da defesa

Dentre outras: '

, " 17. E além de todas as .irregularidades já citadas,
o Auto de Infração afirma também que o sisiema de
tratamento de efiuentes e o sistema instalado nas
caldeiras a óleo da Usina apresentam resultados ",
acima dos padrões exigidos. Não há, porém, a
indicação do percentual ultrapassado ou mesmo se
há risco àsaúde humana ou ao meio ambiente",

4.1.1. Do Requerimento do empreendedor:

"a. Reconheça desde 199o a nulidade do Auto .de
Infração impugnado, na forma da fundamentação
trazida acima;

b. sucessivamente, no mérito, seja reconhecida.em .
definitivo a insubsistência do 'auto de infração, haja
vista a não configuração do tipo administrativo
invocado pelo agente autuador, .determinando-se a
remessa do expediente ao arquivo, procedenôocse

( as baixas necessárias;

c. não sendo declarado nulo o auto de infração,
requer seja observada a gradação das penalidades
administrativas, sendo aplicada, primeiramente, a
advert~ncia, concedendo-se p'r~zo para a
regularização do. problema encontrado
atualmente, quase dois anos e meio depois, a
qualidade da água e do ar está absolutamente
dentro dos padrões estabelecidos;

d. caso superados os requerimentos acima, o que
se admite somente a. titulo de argumentação"
,requer a' redução da multa e conversão do valor

SUPRAM-NM Av. José Corrêa Machado, 900 - Ibiruruna - Montes Claros / MG
CEP 3940t.832 - Te!': (:!-9)32247500.

DATA: 19/02/2016
Página: 3{5



•'

\~, , "
"' ..•.~.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de 'Estado de Me~o'Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas

remanescente em prestação de serviços,
ambientais, na forma de implementação de medida
compensatória."

/ .

5. DA ANÁLISE TÉCNICA

, 5,1. Da Autuação

. Atendendo o cumprimento da condicionante 13, referente ao Processo Administrativo
00956/2006/003/2008, LO nO123/2009, o empreendedor protocolou junto a Supram NM os
ofícios PBIO-DIND/UBMC 0005/2009' e PBIO-DIND/UBMC 0006/2010,- os quais
encam,inhavam o cumprimento, da citada condicionante. (Documentos anexos) "

Analisando os resultados das emissões atmosféricas pode-se verificar que emissão de
particulados foi em média 179,11 mg/Nm3, acima do parâmet~o estipulado pela DN COPAM
1'1/86 para caldeira à óleo; que é de 100 mg/Nm3 e não 200 mg/Nm3, conforme descrito no

, relatório. Desta forma contatou-se que o empreendimento esta emitindo poluente~ em
quantidades superiores aos padrões de emissão especificados pela DN.

, Com relàção aos efluentes, líquidos, pode ser constatado também com a entrega qo,
automonitoramento, que o sistema não 'estava eficiente para proceder o tratamento, os
mesmos estavam sendo lançados em valores superiores aos permitidos pela legislação (DN
COPAM CERH 01/2008). Estes fatQs foram descritos pela própria empresa através de'
relatório, documento que compõe o automonitoramento.

De acordo com o AI n048715/2011 o empreendedor foi autuado no Art. 83 da Deliberação
Normativa 44.844/08, tipificado no Anexo I, código 110, com reincidência genérica, no dia
22/1212011. De acordo a capacidade instalada, .0 empreendimento é considerado porte
grande e classe 06, conforme a DN 74/04.

Conforme Decreto Estadual 44.844/2008:

Art, 32. Não sendo possivel a autuação em
flagrante, o autuado será notificado, pessoalmente
ou interposta pessoa, por via postal com aviso' de
recebimento, por telegramà, por publicação no
Órgão Oficial dos Poderes d9 Estado ou mediante
qualquer outro meio que assegure, a Ciência da
autuação. Parágrafo único. Para produzir efeitos, a
notificação por via' postal, independe do
recebimento pessoal, do 'interessado, sendo
suficiente que a correspondência seja entregue no

. endereço por ele indicado ou no local da infração.

.
A análise se deu através dos documentos .enviados pela própria empresa ,ao Órgão'
Ambi,ental '(Automonitoraménto com resu!tado das análises dos efluentes nos sistemas de
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tratamento dos efluentes sanitários e dos efluentes atmosféricos), em que ficou constatada a
infração, sé tratando então de análise de relatório no próprio Órgão, sem a necessidade de
lavratura de Auto de fiscalização para comprovar o dano Ambientéil. O empreendedór foi
notificado através de Aviso de Recebimento.AR, enviado via postal._

6. CONCLUSÃO

Por t9do o exposto, opinamos pela consequenJe confirmação da penalidade descrita no aulo
de infração, ou seja, mantem-se a multa no valor de R$ 88.269,91 .(oitenta e oito mil:
duzentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos). Valor corrigido conforme

.Resolução Conjunta SEMAD/FEAMIIEF/IGAM N° 2.223,26 de noyembro de 2014.

çste é o parecer.
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