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1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório Técnico objetiva atender a documentação complementar exigida pela Fundação Estadual 

de Meio Ambiente Henrique Luiz Roessler (FEPAM) através do Ofício FEPAM/DIRS-OFGSOL nº 02564/2019, referente 

ao Processo Administrativo nº 005881-0567/19-1 - LU, o qual trata da Fase I - Avaliação Preliminar do licenciamento 

ambiental para a atividade de REMEDIAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RSU (CODRAM 3541,80), 

a ser desenvolvida pela Prefeitura Municipal de São Jerônimo. 

 

  

2. LOCALIZAÇÃO 

A área degradada por deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), conhecida como o antigo lixão de São 

Jerônimo, localiza-se na Rua da Produção, s/nº, Padre Reus, São Jerônimo, RS, Coordenadas Geográficas Latitude -

29.971602° e Longitude -51.696472°, conforme mostra a Figura 1. O local fica a cerca de 1 km (um quilômetro) da RS-

401 e 4 km (quatro quilômetros) do Centro do Município, tendo área de aproximadamente 3 ha (três hectares). 

 

 
Figura 1 - Imagem aérea da área degradada por deposição de resíduos sólidos urbanos em processo de licenciamento. 

Fonte: Google Earth, 2018. 
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3. SITUAÇÃO ATUAL 

Em atendimento ao Ofício FEPAM/DIRS-OFGSOL nº 02564/2019, informamos a seguir as condições das 

estruturas solicitadas no referido documento, incluindo registros fotográficos de vistoria técnica realizada em 19 de 

novembro de 2019. Dando um panorama geral da área, a Figura 2 mostra a área do empreendimento e a localização 

aproximada da entrada, das células de disposição dos resíduos desativadas e das lagoas de acúmulo de efluentes. 

 

3.1. Cercamento do perímetro 

A área do empreendimento possui cerca em arame ao longo de todo seu perímetro, como exemplificado na 

Figura 3. Tratando-se das propriedades lindeiras, nas porções sul, leste e oeste há empreendimentos rurais (agricultura, 

silvicultura, agropecuária), enquanto na porção norte fica a empresa Joana Marli P. de Oliveira, retentora da Licença de 

Operação nº 07/2019, emitida pela CMMA, para a atividade de Triagem e Armazenamento de Resíduos Sólidos Industrial 

Classe II A e B. 

 

3.2. Portão de acesso 

O portão de acesso, como mostra a Figura 4, encontra-se parcialmente danificado, sendo requerido seu 

conserto através do Memorando CMMA nº 106/2019 (Apêndice 1) à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, em 

prazo de 30 (trinta) dias após sua entrega, realizada em 28 de novembro de 2019. Apesar do terreno ser propriedade da 

Prefeitura Municipal de São Jerônimo, o acesso ao empreendimento é feito a partir do pátio da empresa Joana Marli P. 

de Oliveira, a qual possui Contrato de Comodato de posse da área firmado com a Prefeitura. Ainda assim, visto 

necessidade de entrada na referida empresa antes do acesso à área degradada, o acesso de pessoas não autorizadas 

continua efetivo no local.  

 

3.3. Vias externas e internas ao empreendimento 

O acesso à área inicia-se na rótula entre a Av. Dr. José Athanasio e a Rodovia RS-401, seguindo-se cerca de 

500 metros pela Rua Jorge Leonhard (Figura 5) e, em seguida, 800 metros pela Rua da Produção (Figura 6), a qual dá 

acesso a entrada da empresa Joana Marli P. de Oliveira. Após o ingresso na área da empresa de reciclagem, o portão 

de acesso da área degradada (Figura 4) localiza-se a aproximadamente 20 metros. 
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3.4. Células de disposição de resíduos encerradas 

As duas células de disposição de resíduos, conforme pode ser observado na Figura 7, estão devidamente 

encerradas e cobertas por vegetação rasteira e arbórea, frutos da regeneração natural da área. No local, não há 

indicação visual da localização de ambas, de modo que os registros fotográficos foram realizados com base nas plantas 

elaboradas e apresentadas à FEPAM na época de suas construções. 

 

3.5. Sistema de drenagem pluvial 

Juntamente com o restante da infraestrutura do empreendimento, o sistema de drenagem pluvial foi construído 

há mais de dez anos e não recebeu manutenções na periodicidade necessária, por isso, a maior parte da estrutura está 

coberta de vegetação ou enterrada no solo. Como registrado na Figura 8, apenas alguns trechos da calha de drenagem 

pluvial encontram-se atualmente visíveis.  

 

3.6. Sistema de drenagem de gases 

O sistema de drenagem de gases foi construído internamente às células de disposição de resíduos, havendo 

drenos no centro de cada uma. Entretanto, atualmente não é possível observar tal estruturas, visto que, como 

anteriormente mencionado, a área sobre ambas as células está coberta de vegetação, sendo necessária a supressão de 

grande parte da mesma para tentar visualizar os drenos. 

 

3.7. Sistema de drenagem de efluentes 

Semelhantemente ao citado sobre o sistema de drenagem de gases, o sistema de drenagem de efluentes foi 

cercado por vegetação, sendo necessária a supressão de diversas árvores para encontra-lo. Na Figura 9, exemplificando 

essa distribuição, mostra-se uma caixa de inspeção de lixiviado da célula 1, situada em meio a diversos exemplares 

vegetais arbóreos. 
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3.8. Poços de monitoramento de águas subterrâneas 

De acordo com o projeto de construção do aterro existem seis piezômetros distribuídos em torno das duas 

células de disposição de resíduos, contudo, o registro fotográfico dos mesmos também foi dificultado pela presença 

massiva de vegetação na área do empreendimento, mostrada na Figura 10. Houve registro fotográfico de apenas um 

piezômetro, localizado na porção norte do aterro, o qual é disposto na Figura 11.  

O monitoramento das águas subterrâneas e superficiais nesses poços foi realizado pela última vez em 2014, 

através de análise realizada em parceria com a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), não tendo sido 

indicada contaminação nos resultados dos testes. Todavia, somente um dos poços teve água coletada, visto que os 

cinco piezômetros restantes estavam completamente secos. O Relatório Fotográfico da coleta e os resultados das 

análises estão anexos ao Processo FEPAM nº 17770-05.67/04-0 (fls. 331-346). 

 

3.9. Placa de identificação/advertência do empreendimento 

A placa de identificação/advertência não foi encontrada na área do empreendimento, devendo ser realizado 

pedido de compras de nova placa no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da emissão desse Relatório.  

 

3.10. Lagoas de acúmulo de efluentes 

As duas lagoas de acúmulo de efluentes encontram-se completamente secas e com o solo exposto de seu 

interior coberto de vegetação, conforme pode ser observado na Figura 12. A geomembrana da Lagoa 1 (Figura 12A), 

situada a oeste do terreno, está completamente ausente, não sendo de nosso conhecimento o que houve com a mesma. 

Por sua vez, a geomembrana da Lagoa 2, localizada a leste, encontra-se rompida em diversos pontos, como pode ser 

visto na Figura 12B. Contudo, conforme já descrito em relatórios anteriores, mesmo quando recém construídas, ambas 

as lagoas nunca tiveram concentração de efluentes, o que explica as condições da geomembrana, provavelmente 

desgastada em demasia pela ação do sol e demais agentes naturais, visto a ausência da umidade que necessita para 

sua manutenção. 
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4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
Figura 2 - Imagem aérea da área, mostrando a localização aproximada da entrada, das células e das lagoas de tratamento. 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 3 - Vista da divisa da área do empreendimento com a empresa Joana Marli P. de Oliveira, mostrando o cercamento. 

 

 
Figura 4 - Portão de acesso ao empreendimento, parcialmente danificado. 
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Figura 5 - Acesso à Rua Jorge Leonhard. 

Fonte: Google Earth, 2019. 

 

 
Figura 6 - Rua da Produção, via de acesso ao empreendimento. 
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Figura 7 - Células de disposição de resíduos 1 (A) e 2 (B), devidamente encerradas, constatando-se a presença de vegetação 

rasteira e arbórea sobre as mesmas, o que mostra a regeneração natural da área. 

A 
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Figura 8 - Trechos da calha de drenagem visíveis, mostrando que a maior parte do sistema de drenagem está enterrado no 

solo e/ou coberta de vegetação. 

 

 
Figura 9 - Caixa de inspeção de lixiviado da Célula 1, situada em meio a exemplares vegetais arbóreos. 
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Figura 10 - Vista geral de parte da área do empreendimento, mostrando a presença massiva de vegetação arbórea. 

 

 
Figura 11 - Poço de monitoramento de águas subterrâneas localizado na porção norte do terreno, em meio à vegetação. 
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Figura 14 - Lagoas de acúmulo de efluentes, mostrando a ausência de efluente e a alta concentração de vegetação no 
interior de ambas, bem como as condições de suas geomembranas, ausente na Lagoa 1 (A) e rompida na Lagoa 2 (B). 
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5. CONCLUSÃO 

A área possui vegetação rasteira a arbórea em toda sua extensão, evidenciando a regeneração natural do 

terreno, inclusive sobre as células de disposição de resíduos encerradas. Entretanto, o crescimento dos vegetais ocorreu 

de forma desordenada, impossibilitando a visualização da maior parte da infraestrutura sem que haja a supressão de 

grande parte dos vegetais, visto falta de manutenção no local nos últimos anos. As lagoas de acúmulo de efluentes estão 

total ou parcialmente sem geomembrana, estando o solo exposto coberto de vegetação. Ainda assim, como ocorre 

desde suas construções, continuam completamente secas. O perímetro do empreendimento permanece cercado. O 

portão de acesso está parcialmente danificado e a placa de identificação/advertência não foi encontrada, devendo ambos 

serem substituídos no prazo máximo de 60 dias. 
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