
PROBLEMAS ENCONTRADOS NO DECORRER DO 

PROCESSO nº 009227-0567/19-6 ACERCA DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO

1. NASCENTES

No trecho a seguir, na (Pág. 292 do relatório Vol. II – pág. 81 do PDF) é mencionado

que não há ocorrências de nascentes ou olhos d’água, quando na verdade existem diversas

nascentes e fontes no entorno da área, sendo inclusive uma localizada em meio a mata nativa

com a ocorrência de vegetação original.

Nascentes  e  fontes  no  entorno  e  DENTRO  da  área  que  não foram  catalogadas,

conforme imagens e textos em anexo. No Mapa a Hidrológico Local elaborado, localizado

na pág. 311 do Relatório Vol. II – pág. 87 do PDF apenas é destacado a existência de um

córrego caracterizado como “pequeno porte”.

Figura 162 – Mapa Hidrológico Local elaborado pela equipe da Consultoria



Como  destacado  no  trecho  da   imagem  a  seguir,  um  único  curso  de  água  foi

catalogado, não sendo se quer destacado a ocorrência de nascentes nem dentro da área de terra

que pretende-se instalar nem no entorno desta área



O próximo trecho destacado é um dos pontos mais graves do relatório, uma vez que,

além  da  ocorrência  de  nascentes  PRESERVADAS,  EM  MEIO  A  MATA  NATIVA

diretamente  dentro  da  área  de  terra,  existem  outras  diversas  nascentes  no  perímetro

diretamente  no  entorno,  que  seriam  diretamente  afetadas  com a  instalação  de  um aterro

sanitário.  

Nas imagens a seguir, registradas no dia 30/01/2022, mesmo quando o município de

Taquari encontra-se em  situação de emergência afetadas pelo evento adverso ESTIAGEM-

COBRADE 14110, conforme IN/MDR36/2020, conforme o decreto nº 4.333. As fontes  e

nascentes seguem fornecendo água para o abastecimento de mais de 10 famílias.

Imagem registrada pelos moradores no dia 30/01/2022



As imagens registradas expressam de forma nítida a canalização existente, além disso

como forma complementar, segue em anexo junto à este documento, vídeos registrados no dia

30/01/2022  que  corrobora  no  sentido  de  enfatizar  a  força  e  importância  da  existência  e

preservação destas fontes e nascentes.

Imagem registrada pelos moradores no dia 30/01/2022



Imagem registrada pelos moradores no dia 30/01/2022



2. POÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA

O texto menciona  que  dos poços de  água  catalogados  não  existe  nenhum na  área

diretamente  afetada  e  na  área  indiretamente  afetada,  quando  na  verdade  o  POÇO  DE

CAPTAÇÃO  DE  ÁGUA  DA  COMUNIDADE  DE  AMORAS  encontra-se  em  uma  área

muito  próxima  (aproximadamente  1700m).  Este  poço  abastece  aproximadamente  de  158

família da comunidade de Amoras e do Carapuça, sendo que um acidente contaminando o

solo iria inviabilizar o abastecimento diretamente. Como forma de constatação, está anexado

junto a este documento, um vídeo que enfatiza a curta distância entre a área que se pretende

instalar  o  empreendimento  e  a estrutura do poço artesiano comunitário,  além disso,  ainda

consta uma imagem feita através do  Google Earth que apresenta a distância entre o ponto

mais próximo do empreendimento e a estrutura do poço artesiano e logo ao lado, a estrutura

da Unidade Básica de Saúde Osmarino Alves de Jesus.





3. OCULTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA GRANJA BONANZA

A existência da Granja Bonanza, que está localizada nos fundos da gleba, em uma

porção mais baixa do terreno não foi mencionada em nenhum momento do relatório, sendo

que  este  empreendimento  citado  foi  um  investimento  significativo,  que  compreendeu  a

instalação  de  pavilhões para  produção  de aproximadamente  11 milhões  de  ovos por ano,

totalizando um investimento inicial de 8 milhões. Conforme este mapa é possível identificar

as granjas catalogadas e não possui a existência da Granja Bonanza.



No trecho retirado do relatório,  disposto na imagem anterior  afirma que as granjas

existentes estão há mais de 1 km da área de terra onde pretende-se instalar o empreendimento,

no  entanto  na  imagem a  seguir,  captada  através  do  Google  Earth,  no  dia  30/01/2022  é

possível  ver  a  proximidade  da  parte  interna  da  propriedade,  onde  pretende-se  instalar  as

células para depósito dos resíduos sólidos e os pavilhões da Granja Bonanza. 



4. DÚVIDA SOBRE VALIDADE DA DECLARAÇÃO DADA, INFORMANDO 
QUE A LEI 3.357/2012 NÃO ESTARIA MAIS SENDO VÁLIDA.

Através de um questionamento da FEPAM foi emitida uma declaração alegando que a 

Lei nº 3.357/2012, que dispõe sobre o depósito (estocagem), ainda que temporária, de 

resíduos sólidos em todo território do município, não estaria mais em vigor, conforme anexo 

apresentado a seguir.

Imagem retirada do relatório Vol. VIII – Anexo XLVIII – Pág. 76 do PDF
    



Segue em anexo a Lei nº 3.357/2012 na íntegra

No entanto, na declaração é mencionada o Plano Municipal de Saneamento Básico,

como  regulamentação  para  Gestão  de  Resíduos  Sólidos.  Porém,  no  Plano  Municipal  de

Saneamento Básico não é mencionado, em nenhum momento, que ele também regulamenta a

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, ou se quer, cita a possibilidade de instalação de

aterros ou depósitos de resíduos sólidos no município, conforme consta em anexo a seguir.























5. PESQUISA REALIZADA DE FORMA NÃO FIDEDIGNA
Também após questionamento da FEPAM, acerca da caracterização do ambiente no 

entorno do empreendimento e áreas afetados, a empresa então realizou uma pesquisa. No 

entanto, foi de grande surpresa quando encontrado as fichas da pesquisa digitalizadas e 

anexadas no processo na íntegra, pois os dados obtidos não foram processados corretamente, 

além disso, ainda foi exposto a identidade, endereço, celular e até CPF, em um dos casos, dos 

entrevistados, sem que houvesse se quer a comunicação e muito menos, um termo de 

consentimento. Além disso, durante a entrevista, foi mencionado que seria instalado apenas 

uma unidade de reciclagem de lixo seco (como papelão, garrafa pet, e plástico), sendo que 

esta foi a explicação dada pelos próprios entrevistadores, que por sua vez, induziram os 

respondentes. Uma incoerência significativa é que, 9 dos 10 entrevistados não conheciam o 

funcionamento de uma CTR (Central de Tratamento de Resíduos), e após a explicação 

enganosa dos entrevistadores, consideraram, na pergunta seguinte, que o empreendimento 

seria uma boa alternativa para região. Conforme constam as cópias retiradas do relatório final,

que estão em anexo. 

Após a descoberta deste fato, e através de contato com os moradores, houve a 

manifestação dos entrevistados que declararam que se sentiram enganados. Estas declarações 

estão anexadas junto com a ficha de entrevista correspondente aos entrevistados.

  






























