
 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO ATERRO SANITÁRIO DE JUIZ DE FORA 

Prezada comunidade da UFJF e interessados na questão ambiental: 

Este documento tem por objetivo esclarecer os fatos acontecidos relativos ao Processo de Licenciamento da nova área de Aterro Sanitário de Juiz 
de Fora até a presente data. Este Processo esta precisando de mais esclarecimentos por parte dos conselhos estadual (COPAM) e municipal 
(COMDEMA). A Empresa vencedora da licitação -  Vital Engenharia - não compareceu na última audiência em 19/05/2009,  deixando de responder 
várias dúvidas. Importante registrar que a DN COPAM 102/2006, em seu Art. 10, diz que “Os municípios conveniados deverão ser ouvidos em 
todas as etapas do licenciamento de empreendimentos e atividades enquadrados nos casos não especificados no convenio a que se refere esta 
Deliberação Normativa.” Como representante da UFJF no COMDEMA desde 2006, sempre pedi informações sobre este processo e ofereci o 
estudo desenvolvido pela nossa Universidade. Infelizmente, nunca houve agenda para apresentação deste projeto no COMDEMA. 

Fico muito preocupado com a "forma" com que as coisas estão acontecendo. Breve histórico: 

1) Publicada em 24/07/2006 a Concorrência 002/2006 pelo DEMLURB. Cabem duas críticas técnicas: a PJF passa para as empresas privadas o 
poder de escolha da área final do Aterro Sanitário de JF; estima a rubrica de 43 milhões para Unidade de Transbordo (UT), se área escolhida ficar 
a mais de 20 km do centro gerador. Resultado: Fazenda Barbeiro a 25 km do centro gerador de lixo de Juiz de Fora; 

2) Segundo o site  www.siam.mg.gov.br  o Processo 01276/2007 – Vital Engenharia – entrou com a formalização da LP em 22/08/2007; 

3) Em 19/02/2008 foi realizada a primeira Audiência Publica no Victory Hotel em Juiz de Fora – inconveniente realizar "Audiência Publica" em hotel 
5 estrelas - onde todos as pessoas que conseguiram entrar e ter direito a fala, se manifestaram contra o empreendimento. Na fala cedida pela 
ONG PREA, mostrei  o Plano Diretor de Limpeza Urbana de 1996 e o estudo da UFJF. Pedi explicações sobre a não utilização das áreas indicadas 
no PDLU de 1996, onde consta a Fazenda Limeira, 16 km do centro gerador; 

4) Após a Audiência, dentro do prazo legal, enviei um ofício para a FEAM, solicitando incluir no Processo uma outra área do estudo da UFJF 
denominada Joasal, situada em frente à UHE de Joasal, divisa com Matias Barbosa, a 12 km do centro. Não responderam até hoje. 

5) Esclarecimento sobre a ASA – Área de Segurança Aeroportuária (20 km): duas normas restringem a construção de “ vazadouros de lixo  ” nas 
áreas de aproximação e transição de Aeroportos – Portaria 1141 / GM5 de 08/12/1989 e Resolução CONAMA 04 / 95. No caso de   “Aterro 
Sanitário” não existe nenhuma restrição, pois não é uma atividade de natureza perigosa que atraia pássaros como matadouros, “lixões”, 
culturas agrícolas e outras. Existe uma grande diferença entre “ vazadouros de lixo ”  e “ Aterro Sanitário ”;  

6) Mesmo com todos os questionamentos e total falta de discussão com a sociedade, a Licença Prévia (LP)  saiu em 27/10/2008 na cidade de 
Senador Firmino. Em 14/11/2008 foi formalizada a entrada da Licença de Instalação (LI). No site www.siam.mg.gov.br  consta como Status do 
Processo 01276/2007 na LI: “Aguardando informação complementar”. No mesmo site consta a Licença de Operação (LO) do Aterro 
Salvaterra até 11/04/2010.  

7) Através Ação Popular do Vereador Figueroa, o Juiz Mauro Francisco Pittelli – Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais – suspende  a 
LP e pede para que o COMDEMA seja ouvido. Detalhe: ele pede algo que já está previsto na DN COPAM 102/2006 em seu Art. 10; 

8) Em 31/03/2009, Vital Engenharia recorre e consegue que o Juiz revogue a liminar. Apenas uma ressalva: juiz condiciona Licença ao parecer do 
COMDEMA – “este deve ser ouvido, ainda que não tenha poder decisório e, suas proposições se repelidas devem ser fundamentadas”; 

9) Reunião Extraordinária do COMDEMA em 23/04/2009: pela primeira vez, o COMDEMA de Juiz de Fora se reúne, devido ao pedido judicial. 
Reunião convocada antes do feriado de Tiradentes com o termo “informações sobre o processo ....”. O juiz pediu um parecer. Devido as 
manifestações da UFJF e das ONGs AMAJF e PREA, foi montada uma comissão para analisar a vida útil do Aterro Salvaterra. Outro erro, pois 
vida útil é um assunto puramente técnico que depende de profissionais especialistas, de IES, órgãos como o IPT (SP) ou CAO-MA (BH). Esta 
comissão está se reunindo a mais de um mês, numa freqüência não desejável. Infelizmente, não requisitou parecer de órgão algum até a terceira 
reunião, apesar dos pedidos da UFJF e da AMAJF desde a primeira reunião. Devido à forma como foi montada esta comissão e outros problemas 
que posso esclarecer aos interessados, resolvemos nos retirar da mesma. Vale registrar a fala do procurador da Prefeitura de Juiz de Fora 
presente nesta Reunião, dizendo que a Fazenda Limeira, indicada no PDLU de 1996, “ poderia ser desapropriada para fins públicos ”.         
A desapropriação deveria ser feita tendo em vista a diferença econômica considerável com relação à Fazenda Barbeiro; 

10) 29/04/2009 – 50ª Reunião Ordinária do COPAM - URC Zona da Mata em Ubá. Estava colocado no 10º item de pauta, o julgamento do recurso 
da Vital Engenharia. Depois das falas dos vereadores Figueroa, Noraldino, do Advogado do Figueroa (impedido de falar na última reunião do 
COPAM), do Aristides (AMAJF) e da minha fala, os conselheiros resolveram “retirar o processo de pauta e aguardar parecer do COMDEMA” ; 

11) Contrariando todos os procedimentos democráticos, no meio de toda esta discussão, é dada a Licença de 
Instalação "Ad Referendum" pelo Secretário e empresa inicia as obras; 

12) 20/05/2009, após segunda Audiência Pública, 14 vereadores de Juiz de Fora (universo de 19)  encaminham documento para SUPRAM Zona 
da Mata pedindo suspensão das obras na Fazenda Barbeiro;  

E a obra vai a todo vapor ... A operação do Aterro proposto custará cerca de 10 milhões / ano, quase o dobro do Aterro Salvaterra. Aguarde a 
duplicação da taxa de lixo embutida no seu próximo IPTU. Novamente o cidadão juizdeforano vai pagar caro por diversos erros técnicos, pela sua 
omissão e a de seus representantes.  

O desequilíbrio econômico gerado por este contrato é muito mais grave do que as questões ambientais.  

 

Universidade Federal de Juiz de Fora     Prof. Cézar Henrique Barra Rocha     


