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“MANIFESTO SOBRE O NOVO ATERRO SANITÁRIO DE JUIZ DE FORA” 

 

Este “Manifesto” tem por objetivo informar os fatos relativos ao Processo de Licenciamento da nova área de Aterro Sanitário de 
Juiz de Fora. 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.” A representação da UFJF 
no COMDEMA pede desde 2006 informações sobre este processo, oferecendo o estudo desenvolvido pela Universidade de 
2004 a 2008, intitulado “Análise Ambiental por Geoprocessamento de áreas para Aterro Sanitário: aplicação em Juiz de Fora, 
MG”. Este projeto sempre foi divulgado na mídia da cidade, com resultados desde 2005. Infelizmente, nunca houve agenda pa-
ra apresentação deste projeto no COMDEMA e no COPAM. 

É preocupante a “forma” como este processo vem se desenvolvendo. 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 (Dias Tavares) 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 todas as pessoas que conseguiram entrar e ter direito a fala se manifestaram contra o em-
preendimento. Na fala cedida pela ONG PREA, o representante da UFJF mostrou  o Plano Diretor de Limpeza Urbana de 1996 
(Prefeito Custódio Mattos) e o estudo da UFJF. Pediu explicações sobre a não utilização das áreas indicadas no PDLU de 
1996, onde consta a Fazenda Limeira a 16 km do centro gerador; 

4) Após a Audiência, dentro do prazo legal, a UFJF enviou ofício para a FEAM, solicitando incluir no Processo uma outra área  
denominada Joasal, situada em frente à UHE de Joasal, próximo da divisa com Matias Barbosa, a 12 km do centro ge-
rador, sítio que atende todas condicionantes ambientais e legais. A DN CONAMA nº 237 de 19/12/1997 em seu artigo 
10, inciso VI, diz: “as questões formuladas pela platéia durante audiência pública que tratarem de empreendimentos 
sujeitos a um estudo de impacto ambiental (artigo 3º), deverão ser respondidas. A SUPRAM e o COPAM não responde-
ram até hoje; 

5) Esclarecimento sobre a ASA – Área de Segurança Aeroportuária (20 km): duas normas restringem a construção de “vaza-
douros de lixo” nas áreas de aproximação e transição de Aeroportos – Portaria 1141 / GM5 de 08/12/1989 e Resolução CO-
NAMA 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”. Como exemplo, tem-se a Central de Resíduos do Vale do Aço situada a 3,7 km do Aeroporto de 
Ipatinga (Parecer Técnico DISAN 70/2003) e o Aterro Sanitário - CDR Macaúbas situado a 10,2 km do Aeroporto da Pampullha 
(Parecer Técnico DISAN 135/2003), licenciados pela FEAM para a Construtora Queiróz Galvão S. A. dentro da ASA; 

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) Em 01/12/2008, através de Ação Popular do Vereador José Sóter Figueirôa Neto, 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 janeiro de 2009 é dada a Licença de Instalação "Ad Referendum" pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente de 
Minas Gerais Dr. José Carlos Carvalho e empresa inicia as obras; 
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9) Em 31/03/2009, Vital Engenharia recorre e consegue que o Juiz revogue a liminar. Apenas uma ressalva: juiz condiciona Li-
cença ao parecer do COMDEMA – “este deve ser ouvido, ainda que não tenha poder decisório e, suas proposições se 
repelidas devem ser fundamentadas”; 

10) 10ª Reunião Extraordinária do COMDEMAJF 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 às manifestações da UFJF e das ONGs AMAJF e PREA foi montada uma Comissão para ana-
lisar a vida útil do Aterro Sanitário Salvaterra. Outro erro, pois vida útil é um assunto puramente técnico que depende de profis-
sionais especialistas, de IES, órgãos com lastro como o IPT (SP) ou CAO-MA (BH).  Nesta reunião, vale registrar a fala do pro-
curador da Prefeitura de Juiz de Fora Leonardo Oliva, dizendo “que o Decreto-Lei nº 3365 de 21/06/1941 cita que mediante 
declaração de utilidade pública todos os bens poderão ser desapropriados pela União, Estados, Municípios ...”.  Neste 
caso, a Fazenda Limeira, indicada no PDLU de 1996, poderia ser desapropriada através de uma justa e prévia indeni-
zação; 

11) 29/04/2009 – 50ª Reunião Ordinária do COPAM - URC Zona da Mata em Ubá. Estava colocado no 10º item de pauta o jul-
gamento do recurso da Vital Engenharia. Depois das falas dos vereadores Figueirôa, Noraldino, Advogado do Figueirôa (impe-
dido de falar na última reunião do COPAM), Aristides (AMAJF) e do Prof. Cezar (UFJF), os conselheiros resolveram através da 
proposta do Prof. Luiz Eduardo Ferreira Fontes “retirar o processo de pauta e aguardar parecer do COMDEMA”; 

12) 20/05/2009, após 2ª Audiência Pública, 14 vereadores de Juiz de Fora (no universo de 19)  encaminham documento para a 
SUPRAM Zona da Mata pedindo suspensão das obras na Fazenda Barbeiro;  

13) Infelizmente, devido a fatores graves como “forma” de eleição dos membros, indefinição de horários de início de reu-
nião, não gravação das mesmas, periodicidade ignorando importância do tema e não aceitação dos registros dos Atos 
das reuniões nas Atas, a UFJF saiu da Comissão do Aterro Salvaterra na 3ª Reunião em 20/05/2009. Não aprovou nenhu-
ma Ata. Desde a primeira reunião em 06/05/2009, a UFJF deixou claro a necessidade de contratação de perícia técnica para 
dar um parecer sobre a vida útil do citado Aterro, por se tratar de assunto extremamente técnico. Só para exemplificar, esta so-
licitação não constou na Ata da primeira reunião, mesmo com o pedido por escrito da ONG AMAJF. O Eng. Rogério de Cam-
pos Teixeira, da equipe técnica do Vereador Figueirôa, também denunciou de forma enfática edições na Ata da 4ª Re-
união da Comissão da vida útil do Aterro Salvaterra. Não conseguiu cópia da gravação da 4ª Reunião com a justificati-
va de “problemas com o tipo de mídia utilizada”. Em um trecho deste documento, ocorre distorção da fala do Dr. Ri-
cardo Carneiro, Ex-Superintendente de Política Ambiental da SEMAD, dizendo “que a lei poderia ser ignorada”; 

14) O conselheiro do COMDEMA Cezar Henrique Barra Rocha (UFJF) pede ao conselheiro do COPAM Maurício Novaes Sou-
za (IFET-Rio Pomba) para solicitar ao Superintendente da SUPRAM / ZM – Dr. Danilo Vieira Junior inclusão da apresentação 
do Projeto da UFJF  - Análise Ambiental por Geoprocessamento de áreas para Aterro Sanitário: aplicação em Juiz de 
Fora, MG - na próxima reunião plenário do COPAM. Esta apresentação foi feita na 2ª Audiência Pública em 19/05/2009, escla-
recendo vários vereadores e demais pessoas presentes sobre os diversos aspectos técnicos deste processo. Mais uma vez, a 
SUPRAM não respondeu até a presente data; 

15) 11ª Reunião Extraordinária do COMDEMAJF em 24/07/2009: apresentação “conclusiva” dos trabalhos da Comissão 
sem a perícia técnica, após três meses de início dos trabalhos. Esta perícia seria o contraditório extremamente neces-
sário para os trabalhos desta Comissão. Mesmo com várias críticas ao relatório, a Secretária Sueli Reis decidiu sub-
metê-lo a aprovação. Importante registrar que o representante da ONG AMAJF Álvaro dos Santos Filho não assinou o 
referido documento. Resultado da votação: 14 votos a favor e 7 contra. As entidades que votaram contra foram: ONG 
AMAJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Polícia Militar de Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores em Educa-
ção da UFJF, Classe dos Químicos, Instituto dos Arquitetos do Brasil e Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas 
Gerais; 

16) O vencimento da vida útil do Aterro Sanitário Salvaterra está sendo decretada desde 2006, principalmente pela empresa in-
teressada. No entanto, a Licença de Operação (LO), segundo o site www.siam.mg.gov.br , só expira em 11/04/2010. O pro-
jetista Eng. Clovis Benvenuto projetou o Aterro Salvaterra até 2019. Ele é o mesmo profissional que projetou o Aterro 
Sanitário - CDR Macaúbas em Sabará para a Queiróz Galvão. Será que errou tanto? Cadê a Perícia Técnica prometida? 

17) Além dos problemas ambientais e legais de Dias Tavares – Sub-bacia Classe I do Córrego Olaria (DN COPAM 118/2008 
e DN COPAM 16/1996); dois fragmentos de Mata Atlântica que constam como Área de Especial Interesse Ambiental 
(AEIA) no Plano Diretor do Município; detecção de quatro espécies de animais em extinção; existência de Linha de 
Transmissão da CEMIG – existe o grande desequilíbrio econômico comparativamente a outras áreas: no Estudo da UFJF fo-
ram encontradas áreas a 12 km - Joasal (contida neste Processo de Licenciamento) e 16 km - Fazenda Limeira (também indi-
cada no Plano Diretor de Limpeza Urbana de 1996), em contraposição aos 25 km da Fazenda Barbeiro; 
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18) Ao comparar com o Aterro Salvaterra, têm-se os seguintes números: a operação da área “dita inadequada” custa atualmen-
te 47 reais/tonelada. A área em licenciamento “considerada adequada” custará para operar 49,50 reais/ton. (Central de Trata-
mento de Resíduos) mais 13,50 reais/ton. (Unidade de Transbordo), resultando 63 reais/tonelada, ou seja, a área proposta cus-
tará 16 reais/tonelada mais caro que a área atual, só na operação. Considerando o aumento dos custos de transporte para o 
DEMLURB levar o lixo até a Unidade de Transbordo (UT), ainda indefinida pela empresa, haverá um acréscimo na taxa de lim-
peza urbana devido aos custos de transporte. Resumindo, teremos que pagar a mais 16 reais/tonelada mais os custos de 
transporte que dependem do local do transbordo. Todas as áreas indicadas pela UFJF dispensariam a UT, economi-
zando R$ 43.772.346,00 milhões de reais, ou seja, R$ 145.907,82 mil reais/mês, sem contar os custos de transporte. 
 
19) Na planilha de custos da CTR proposta consta o valor de R$ 1.200.000,00 para compensação ambiental obrigatória por lei, 
mas no EIA/RIMA a empresa diz que não cabe nenhuma espécie de compensação? O que farão com este dinheiro? Mesmo 
caso se a Vital resolver descartar o chorume em alguma das ETE’s municipais. Por enquanto, será lançado apenas o efluente 
tratado. Acaso a empresa faça um acordo com a CESAMA, os R$ 1.350.000,00 previstos serão utilizados para tratar o quê?  

20) A operação do Aterro proposto custará R$ 235.000.000,00 (valores de 2006), cerca de 10 milhões / ano, quase o do-
bro do Aterro Sanitário Salvaterra. Espera-se a duplicação da taxa de lixo embutida no IPTU 2010. Novamente, o cida-
dão juizdeforano vai pagar caro por diversos erros técnicos, pela sua omissão e a de seus representantes.  

21) Concluindo, o mais grave é que este Processo de Licenciamento está sendo desenvolvido sem CONTRADITÓRIO. 
Estão atropelando os instrumentos de controle social. Foram ignoradas duas Audiências Públicas. O COMDEMAJF só 
foi ouvido depois das Licenças, descumprindo a DN 102/2006. Licença de Instalação “Ad Referendum” com conheci-
mento oficial de alguns conselheiros do COPAM em 22/06/2009 (52ª Reunião Ordinária). Cadê os ventos da liberdade 
iniciados com Tiradentes e da democracia recuperados por Tancredo Neves?  É ASSIM QUE MINAS AVANÇA?  

 
Juiz de Fora, 27/07/2009 

 
 
 

_______________________________________ 
Prof. Dr. Cézar Henrique Barra Rocha (UFJF) 
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Prof. M.Sc. Leonardo Alejandro Gomide Alcântara (ONG PREA – Coordenador Administrativo) 
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Eng. Sebastião Luiz de Aquino Girardi (SINTUFEJUF – Coordenador Geral) 

 

 
 

____________________________________________________________________________ 
Dr. Rafael Pimenta (OAB/JF – Comissão de Direitos Humanos e Cidadania – Coordenação) 

 

 

 

 

 


