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Relatório: Semestre – fev a jul / 2008 - Data: 10/08/08. 
 
- Diagnóstico sobre as medidas mitigatórias adotadas para que o Aterro Sanitário Quitaúna não ofereça 
atrativo por oferta de alimento para a fauna (avifauna) de risco para a área da ASA (Aeroporto do Campo 
de Marte e Aeroporto Internacional de Guarulhos), onde o empreendimento se encontra em atendimento 
aos procedimentos preconizados pela ANAC/CENIPA/SEMA. 
 

 
_________________________________________________________________________ 

I- INTRODUÇÃO – 

O método de trabalho consiste no acompanhamento da equipe técnica do aterro em 03 fases distintas do 
ciclo de vida do empreendimento: 
 
- em caráter emergencial, visando adequar o empreendimento às normas do ANAC, CENIPA e SEMA; 
- em caráter contínuo visando assegurar a efetividade dos controles, e, 
- em caráter operacional visando incorporar a variável de controle da avifauna nos procedimentos de 
controle ambiental do aterro. 
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II- DIAGNÓSTICO SEMESTRAL - 

–O diagnóstico semestral visa relatar a situação em que se encontra o empreendimento em face às normas 
preconizadas pelo ANAC/CENIPA, e, ditadas pela SEMA quanto, a presença de avifauna no empreendimento, 
por se tratar de atividade modificadora do meio ambiente, e se encontrar localizado na área da ASA de dois 
aeroportos(Resolução CONAMA nº 04/95). 

III- RESULTADOS DO MONITORAMENTO POR NORMAS PRECONIZADAS: 

1- Operação ininterrupta de compactação e cobrimento dos resíduos dispostos 
no aterro sanitário, durante o período diurno. 
 

Situação: Conforme. 

Cobertura contínua. 

 

2- Disposição de resíduos em frente única de trabalho. 
 
Situação: Conforme. 
 
- Proposta sugerida: Frente única de trabalho com dimensão máxima , entre 20 e 30 m. 
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3- Cobertura contínua e imediata dos resíduos dispostos, com material terroso. 

Situação: Conforme.  

A frente única de trabalho é na maioria dos dias reduzida; em alguns períodos fica uma área sem operação, 
mas, com cobertura com manta de sacrifício. 

 

4- Emprego de rede de exclusão de aves sobre a frente de disposição de resíduos. 

Situação: Não existe modelo adequado. 

Proposta: Aguardar definição de procedimento técnico para adequação. 

5- Cobertura dos resíduos com manta de sacrifício de PVC, no caso de impossibilidade do emprego de 
material terroso e uso da técnica da bandeira. 

Situação: Conforme. 
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6- Manutenção de material terroso abrigado para cobrimento dos resíduos dispostos por no mínimo dois 
dias de atividade. 

Situação: Conforme. 

  

7- Inexistência de armazenamento e/ou tratamento de líquidos percolados a céu aberto. 

Situação: Conforme. Novo tanque de armazenamento de líquidos percolados, coberto. 

 

8- Não recebimentos de lodo fresco de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). 

Situação: Conforme. 

9- Drenagem de líquidos percolados na base dos taludes finais do aterro. 

Situação: Conforme. 
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10- Manutenção de uma Patrulha de Operação de Reserva:  

Situação: Conforme. 

 

11- Apresentação de estudos ambientais em relação à presença de aves e respectivos focos de atração na 
ASA, antes do início da operação do aterro e durante seu período de operação útil. 

Situação: Conforme. Relatórios entregues a SEMA em datas pré-determinadas. 

12- Monitoramentos mensais da avifauna, realizada por pessoal especializado,  iniciado antes do início da 
operação e continuado por, pelo menos, um ano após o mesmo encerrar suas atividades. 

Situação: Conforme. Relatórios entregues a SEMA em datas pré-determinadas. 

13- Avaliação semestral pelo empreendedor, dos resultados das ações mitigadoras empregadas para 
evitar a presença da avifauna e, se necessário, adoção de novas medidas. 

Situação: Conforme e em andamento. Relatórios entregues em datas solicitadas. 

14- Realização de trabalho de conscientização ambiental com a comunidade local  e do entorno, voltado 
para a compreensão do perigo aviário, e sua relação com  as deficiências de saneamento básico presentes 
na região.  

Situação: Conforme. 
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O viveiro de plantas do projeto do aterro esta sendo mantido e um folder (acima) foi desenvolvido. 
O viveiro de plantas e o folder estão colaborando com a educação ambiental da comunidade. É importante a 
informação e a conscientização quanto à disposição de resíduos e saneamento básico (válido para os 
funcionários e visitantes). 
Conhecer a importância e qualidade do aterro sanitário é fundamental para que as comunidades não olhem 
os resíduos sólidos apenas como simples descarte, sem conhecer seus riscos, implicações e o que ocorre 
desde sua origem até o seu destino final. O mesmo ocorre com a relação “saneamento básico / resíduos 
sólidos / perigo aviário, pois o empreendimento encontra-se dentro da área da ASA. 

15-Operação pente fino: 

Situação: Conforme.  

 

16-Área controle de vegetação (gramínea-altura): 

Situação: Conforme. 

 

A proposta visa manter esta área de observação com as gramíneas no corte médio de 15 cm de altura, 
estatura em que as aves de pequeno e médio porte (Quero-quero p/ex) não se instalam.  

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.4.



 
                Ilhabela - SP 
________________________________________________________________________________________ 

 

Consultoria e Licenciamento Ambiental 
guilhermilhabela@bol.com.br – Tel.: (12) 97450601 e (11) 71878718 

 
 

 

7 

17- EMPREGO DAS BANDEIRAS QUANDO NECESSÁRIO: 

Situação: Conforme (fotos 01, 02). 

 

01        

 

 

02        

 São Paulo, 10 de agosto de 2008.  

 

___________________________________________________ 
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CCCOOONNNSSSUUULLLTTTOOORRRIIIAAA   EEE   AAASSSSSSEEESSSSSSOOORRRIIIAAA   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
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JOSE GUILHERME DE SOUZA GALVÃO 
Biólogo Diretor 
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