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MEMÓRIA DA REUNIÃO  

 

Iniciando a reunião, as 08h:30min o Presidente questionou aos conselheiros se havia alguma consideração 1 

sobre a minuta da ata da reunião anterior.Sem objeção a ata da VI Reunião foi aprovada. 2 

O segundo item informado pelo Presidente foi o recebimento de um comunicado enviado pelo Instituto 3 

Ambiental Araxás pedindo a mudança dos membros nomeados, para os seguintes membros titular Murilo Borges 4 

de Castro Alves e para suplente Ivan Biondi Dias. Também foi recebida uma carta da JG Consultoria que é um dos 5 

interessados em fazer novos loteamentos no Barreiro, e em carta o engenheiro da empresa explica que realmente 6 

não há condição da ETE Boa Vista receber mais efluente devido à capacidade do córrego receptor e com isso eles 7 

aceitam a condição de colaborar em dinheiro com a construção de uma estação elevatória de esgoto. 8 

 Seguindo a reunião, o presidente passou a palavra para a Bem Brasil, pois na reunião anterior falou-se que 9 

o efluente que estavam lançando no córrego da Galinha estaria além ou aquém do permitido pelos parâmetros 10 

ambientais.  11 

 Representando a Bem Brasil a Engenheira de Alimentos Isabela, gerente de qualidade e responsável 12 

técnica pela empresa iniciou a apresentação falando sobre o lançamento do efluente tratado no corpo receptor. 13 

Sobre a Bem Brasil, Isabela explicou, que é uma indústria 100% brasileira que produz batata frita pré-congelada e 14 

flocos de batata desidratado, hoje existem outros fabricantes de batata frita pré-congelada, entretanto são pequenos 15 

com uma relevância baixa no Brasil, quanto aos flocos de batata frita desidratado a bem Brasil é a única indústria 16 

dentro do território nacional. Foi fundada em dezembro de 2006 com investimento aproximado de 50 milhões. 17 

Atualmente são produzidos em media 100.000 toneladas de produtos de batata frita pré-congelada por ano. Possui 18 

cerca de 400 colaboradores direto e gera media de 1.000 trabalhadores indiretos. Ocupa a liderança de mercado nas 19 

marcas brasileiras, ainda não é líder de mercado total se considerar as marcas importadas, mas é frente competitiva 20 

pras grandes marcas mundiais. A missão da empresa é agregar valor em produção agrícola com excelência e 21 

qualidade, segurança dos alimentos construindo com responsabilidade parceria de longo prazo, confiáveis, 22 

consistentes, mutuamente benéficas com parceiros e acionistas. A visão é ser líder absoluta de mercado sempre 23 



 
 

garantido excelência no processo produtivo garantindo qualidade e sabor dos produtos e a satisfação dos clientes. 24 

Foi exibido um vídeo institucional sobre a empresa. A empresa esta inserida em todas as regiões do Brasil 72% 25 

região sudeste, grande maioria São Paulo 42%, 12% RJ, 10%MG, restante ES, 14% região sul, 7% centro oeste e 26 

Tocantins, 7% região norte e nordeste. Isabela mostrou analise de mercado, contemplando a evolução do ano de 27 

2009 a 2015, na qual o mercado cresceu em media 6,4% janeiro a julho importados 5% bem Brasil 10%. 24% de 28 

participação no mercado nacional mais perto 2%. Os investimentos específicos no tratamento de emissão de 29 

efluente passam de dois milhões de reais. Em 2014, o faturamento foi de 300 milhões de reais, a arrecadação de 30 

impostos soma 61 milhões. A empresa é licenciada e fiscalizada pelo órgão ambiental e de saúde Anvisa, opera em 31 

três linhas de produção duas de batata frita pré-congelada e uma de flocos de batata. A batata frita pré-congelada é 32 

mais expressiva. As etapas da produção consistem em recebimento de batata in natura, remoção da pele por vapor, 33 

corte, branqueamento sistema de imersão, secagem, congelamento armazenamento expedição. São os pontos de 34 

maior geração de efluente liquido da remoção da pele até a secagem a batata tem que ficar em solução para que não 35 

oxide ficando com aparência escura, esse volume de água é considerável, entretanto não tem nenhum tipo de 36 

produto químico. O branqueamento é feito com água quente, e o sistema de imersão possuí um sal para conservar 37 

num tipo de oxidação que não é enzimática e no congelamento é o desgelo de água sem nenhum tipo de química. 38 

Além do efluente liquido industrial do beneficiamento, o outro efluente liquido gerado é o efluente sanitário que 39 

vai direto pro tratamento biológico por bactéria anaeróbicas. O efluente industrial passa por um tratamento físico 40 

químico após o biológico. O lodo que retirado no tratamento físico químico não tem nenhuma contaminação com 41 

efluente sanitário, então vai direto para o tratamento biológico. São etapas do tratamento físico químico: Perneira 42 

estática, tanque de equalização, flotação, decantador primário. Depois passa pelo tratamento biológico que consiste 43 

em duas lagoas anaeróbicas, duas aeradas, e uma lagoa de decantação. Então daí vai pra caixa elevatória a qual vai 44 

para o emissário. A capacidade emissão 75m³ por horas, mas trabalha com 45/50m³ por hora de tratamento. O 45 

tratamento preliminar quando retira casca, pedaço de batata, qualquer material grosso que sai na peneira estática, 46 

tratamento primário é flotação e decantação, secundário são as lagoas estabilização, duas anaeróbias que são 47 

tampadas nas quais o gás gerado vai para o queimador de gás, não vai pra atmosfera, e lagoa aerada, e lagoa de 48 

decantação. Foi exibida fotos das etapas do tratamento junto com a explicação. O padrão de lançamento seguido é 49 

o COPAM CH 01/2008, foram levadas analises externa do lançamento de efluente tratado indicando DBO: 91% 50 

em março pior resultado, setembro 99%, DQO exigência mínima legal 70% media anual 75% pior resultado 92% e 51 

95% em setembro óleos e graxas exigência máxima legal 50mg/l a Bem Brasil emite praticamente nada. PH 52 

exigência mínima 6e no máximo 9, sempre fica dentro dessa faixa. Sólidos sedimentados exigência máxima de 53 

1mm/l resultados de janeiro e setembro. Sólidos suspenso lagoa de estabilização exigência máxima legal 150mg/l 54 

71,0mg/l resultado desse ano, surfactante exigência legal de 2mg/l. Isabela continuou dizendo que a Bem Brasil 55 

não mede esforços pra que a população de Araxá sinta orgulho da empresa esta em Araxá é uma empresa 56 

extremamente inovadora foi a primeira indústria de batata pré frita do Brasil líder de mercado nas marcas 57 

nacionais.  58 



 
 

Paulo de Souza pediu licença para realizar a primeira pergunta: “Aquilo que você joga no córrego está 59 

dentro da legislação? O córrego absorve a carga que você deposita nele?” Isabela respondeu que sim os parâmetros 60 

exibidos são para o efluente tratado e todos eles atendem a legislação. Além disso, fazemos o monitoramento a 61 

montante e a jusante do córrego o qual tem um acompanhamento no ponto de lançamento autorizado pelo órgão 62 

ambiental, mas nas proximidades verifica-se um lançamento de esgoto, então quando vai analisar um ponto a 63 

jusante essa analise fica prejudicada devido a este fato. Analises recentes de setembro está tudo dentro dos 64 

parâmetros. Já a analises de maio, na qual a empresa fica um mês sem lançar devido à manutenção está pior do que 65 

quando a empresa está lançando, às vezes fora do parâmetro, dificultando analise. Valeria na reunião passada teve 66 

uma discussão com a COPASA sobre as ETES e foi levantado questões sobre o padrão desse ponto. Isabela 67 

afirmou que está tudo dentro e as analises podem ser disponibilizadas as quais são boletins do laboratório 68 

credenciado, todas são enviadas mensalmente para a SUPRAM. Agnaldo ressaltou que abaixo do ponto de 69 

lançamento existem áreas invadidas que a COPASA não pode regularizar por estarem em APP com lançamento 70 

clandestino de esgoto in natura no manancial que prejudicam a analise a jusante. Paulo de Souza lembrou que esse 71 

é um problema que vem sendo tratado junto ao Ministério Publico, e que todas as pessoas já foram notificadas e a 72 

COPASA também tem participado na solução. Agnaldo sugeriu que a solução é a desapropriação, disse que essas 73 

pessoas não podem ficar lá, até porque se existe o programa Minha Casa, Minha Vida essas pessoas devem ser 74 

contempladas. Agnaldo perguntou para Isabela se neste ponto de lançamento existe estudo de autodepuração do 75 

manancial? Paulo Camargos complementou que o órgão ambiental deveria pedir o estudo de autodepuração pela 76 

transparência e que isso agrega valor a própria empresa. Marco Antônio lembrou que é um problema sério o mau 77 

cheiro nos loteamentos próximos, e questionou aquele odor vem de onde? Isabela respondeu que a empresa não 78 

tem mau cheiro, explicou que esse odor vinha da lagoa por causa de uma desestabilização do sistema, as analises 79 

do tratamento estavam OK e o que originou esse odor foi esse calor intenso dos últimos meses, as lagoas não 80 

possuem substancias químicas, são bactérias que vão fazendo a decomposição do material orgânico, controlando as 81 

condições de PH e temperatura, mas a temperatura muito elevada acima dos 40º pode matar algumas bactérias 82 

fazendo com que predomine bactérias que podem gerar o odor produzindo gases como o gás sulfídrico. Para 83 

corrigir isso não existe produto químico que corrige de imediato, a solução é ir ajustando lentamente corrigindo PH 84 

e temperatura dando condições para as bactérias se desenvolverem novamente. Ainda foi feito alterações na ETE 85 

pra diminuir a temperatura como a recirculação do efluente tratado e hoje não temos, mas problemas com odor. No 86 

inicio da indústria as lagoas anaeróbicas não eram tampadas ocorrendo processo de acidificação que é natural dela, 87 

mas não imaginavam que iam produzir este odor. A bem Brasil é uma indústria que está em clima tropical diferente 88 

das demais indústrias do gênero. Devido a isso se buscou investimentos para adequar a região contratando a 89 

empresa Engenho Nove de consultoria para adequar. Ainda fora contratada uma empresa que realiza um trabalho 90 

de percepção ambiental com os moradores no entorno para saber se eles associam o odor com a empresa, e os 91 

resultados estão excelentes e ninguém tem reclamado mais. 92 

Tendo em vista a apresentação, o Presidente passou para o segundo item de pauta que foi a visita dos 93 

técnicos do IPDSA juntamente com os técnicos da COPASA as ETEs. A Engenheira Ambiental do IPDSA Viviane 94 



 
 

explicou que a visita foi realizada junto com os técnicos da COPASA na quarta feira passada dia 07/10/2015, foi 95 

realizado devido a necessidade de lançamento de efluente do Villagio III e IV. Então a nossa prioridade foi a ETE 96 

Boa Vista, mas foram visitadas também a ETE Camuá, ETE Vila Universitária e a ETE Central, aproveitando o 97 

acompanhamento dos técnicos da COPASA para melhor compreensão da situação. Foi demonstrado o ponto de 98 

lançamento da ETE Boa Vista e uma vertente que se encontra próximo ao ponto de lançamento, logo abaixo é o 99 

ponto de coleta de analise a jusante. Percebe-se que as analises estão um pouco melhores, porem tem 100 

comprometimento, parece que essa melhora vem de uma diluição devido ao encontro com essa vertente que chega 101 

com água de muita qualidade, acima do efluente ajudando a melhora de analise nesse ponto. Foi exibido um 102 

relatório fotográfico da ETE Boa Vista por dentro, demonstrando os reatores, os filtros (que não vem sendo 103 

utilizados) que foi explicado na reunião passada que não estavam sendo necessários, entretanto na visita os 104 

técnicos da COPASA explicaram que a hora que o efluente entrava no filtro ele saia com uma qualidade pior, por 105 

isso isolaram os filtros. Então o efluente hoje passa pelo tratamento primário pelos reatores e não passam pelos 106 

filtros antes do lançamento. Foi mostrado fotografias dos reatores da ETE Vila Universitária. Outro problema 107 

encontrado no local foi a situação dos pilares com um emissário aéreo, o qual na reunião anterior foi dito que 108 

estava desativado,entretanto está funcionando chegando efluente através dele. As fotos mostram também que a 109 

COPASA iniciou um trabalho de recuperação dessa estrutura que não encontra mais em risco de desmoronamento, 110 

inclusive no dia da visita estavam acontecendo algumas obras. Já a situação do efluente foi possível perceber que o 111 

mau cheiro estava melhor, como de efluente tratado, visualmente ainda apresenta espuma e sólidos. Foi 112 

demonstrado também foto do local em que o efluente da ETE Boa vista encontra com afluente de água limpa 113 

mostrando a diferença visual da qualidade da água das duas vertentes. Esse ponto de analise dá um resultado 114 

melhor porem é realizado após o encontro das vertentes. Foi mostrado também o geral da ETE Central, mostrou o 115 

ponto de lançamento que havia muita espuma. Mostrou também que o córrego Grande já se encontra degradado a 116 

montante do ponto de lançamento da ETE Central. Viviane ressaltou que a visita foi para verificar como estava a 117 

situação dentro da ETE, percebeu que estava tudo organizado, sobre o ponto de lançamento não teve grande 118 

diferença, pois continuam evidentes os problemas com lançamento e degradação do córrego do Sal. A conclusão 119 

do IPDSA foi que a ETE Boa Vista não tem capacidade ambiental de receber nenhum tipo de efluente, e 120 

atualmente e visualmente nem o que esta sendo lançado a córrego do sal tem capacidade de auto depurar, por isso 121 

deve ser realizado o estudo de autodepuração, pois a vazão é muito baixa devido à seca. Mantemos a nossa decisão 122 

da ultima reunião de cobrar todas analises que ainda não foram protocoladas no IPDSA. E ainda antes da 123 

realização dos estudos de ecotoxidade e de autodepuração recomenda que o córrego não receba novos efluentes, 124 

pois não existe viabilidade ambiental para isso. 125 

O presidente passou a palavra para os técnicos da COPASA. O técnico Lazinho iniciou pedindo desculpa 126 

pela ausência do gerente Geraldo, e explicando que o emissário nunca esteve desativado, que talvez tenha sido um 127 

mal entendido.  Quanto à parte da erosão foi recuperado agora, entretanto o emissário nunca esteve desativado. 128 

Hoje temos seis ETES em Araxá todas dentro da lei COPAM 001/2008, ressaltando a importância das pessoas 129 

trabalharem dentro da legislação. A COPASA não se preocupa em trabalhar no limite da legislação, trabalha 130 



 
 

sempre acima, a mais que a legislação, tanto no tratamento de efluente e água. Todas as ETES monitoradas 131 

atendem aos parâmetros, em todos os sentidos. Quanto ao estudo de autodepuração do córrego Grande que recebe 132 

o efluente da ETE Central, lembrou que fora realizado na época de concepção do projeto teórico, agora será 133 

realizado o estudo pratico em todas as áreas. Ressaltou que na ETE Boa Vista hoje esta descartada qualquer 134 

lançamento de efluente até que faça o estudo de autodepuração, que talvez possa mostrar que possa receber 135 

lançamento, entretanto isso é pouco provável, mas devemos nos basear nos dados. Do Villagio I, II, III, IV, foi 136 

dado outro ponto de lançamento na Av. Rosália Carneiro dos Santos perto da prefeitura, direcionado para ETE 137 

Central o que já está combinado com empreendedor, que vem realizando os estudos para viabilização da obra. São 138 

necessários 1.500 metros de recalque bombeado com mais 500 metros de rede móvel para direcionar a ETE Central 139 

de emissário. Valeria perguntou de qual Villagio? Pois o I e II já estavam aprovados. O técnico da COPASA 140 

respondeu que tudo agora será direcionado para ETE Central e pediu para oficializar o pedido dos estudos 141 

requeridos. Donizete o outro técnico COPASA que estava presente lembrou que segunda a classificação das ETEs 142 

só a central pertence à classe III, estudo de autodepuração só foi realizado nela, nas classes I que são todas as 143 

demais ETEs não necessita, pois o volume de efluente é abaixo de 50l/s. O estudo de autodepuração vai ser 144 

realizado novamente com os dados atuais, extensão do córrego com pontos georreferenciados e vamos ver a partir 145 

de onde esse córrego já tem uma autodepuração e se enquadra na classe II conforme CONAMA 357. Lazinho 146 

diante do que foi levantado na ultima reunião ressaltou que não tem mais espuma e que travessia foi resolvida, 147 

agora estão sendo planejado o estudo de autodepuração. Valeria lembrou que diante da exposição do IPDSA da 148 

situação apontada nas outras reuniões, percebe-se que já foi tomado providencias pela COPASA para melhorar a 149 

situação e é isso que nos esperamos. Marco Antônio disse que da outra visita para esta parece que houve uma 150 

atenção da COPASA para estes fatos relacionados ao tratamento de efluente, evidenciado pelo registro fotográfico, 151 

lembrou a COPASA recebe prêmios internacionais relacionados ao tratamento de água, que as donas de casa 152 

fiscalizam diariamente a qualidade da água pelo que sai nas torneiras, entretanto com o esgoto não há esse 153 

acompanhamento pela população daí a necessidade de uma atenção da COPASA permanente e não de forma 154 

pontual motivada pela visita de algum órgão fiscalizador. Ressaltou que fica feliz com a posição da COPASA, de 155 

trabalhar acima dos parâmetros da legislação. Explicou que na região do barreiro irá ter pressão de outros 156 

empreendimentos que não são o Villagio para o tratamento de efluente, e que muitos empreendedores não têm a 157 

mesma capacidade de investimento da POLO Empreendimentos e vão buscar uma solução para implantação dos 158 

loteamentos. Lembrou que tem menos de 15 anos que foi construído o sistema de esgotamento sanitário da Av. 159 

Wilson Borges, o qual já precisa ser reformulado para atender a demanda crescente imposto pelos novos 160 

empreendimentos no setor leste que influenciam a vazão do córrego Terêncio Pereira, por isso temos que pensar 161 

num melhor planejamento da cidade, pois essas obras demonstram que a cidade não foi corretamente planejada. 162 

Tendo em vista essas questões a prefeitura é parceira da COPASA, sobre as ultimas obras de abastecimento e 163 

esgotamento ressaltou que não foram realizadas pela COPASA e sim pelos empreendedores. Lazinho explicou que 164 

a ETE central funciona 24h, nas outras ETEs pessoas visitam diariamente, agradeceu a ajuda do CODEMA e 165 

reafirmou que somos parceiros. 166 



 
 

A engenheira Andreisse representando a POLO Empreendimentos questionou como que fica a situação do 167 

Villagio? Paulo de Souza respondeu que foi constatado é que essa mudança de autorização que foi dada para aonde 168 

era área de urbanização restrita e virou loteamento, foi uma autorização que não considerou as conseqüências para 169 

lado nenhum. Quando foi loteado o Villagio I já tinha que ter sido percebido que a ETE Boa Vista não 170 

comportaria, pro Villagio II foi dada a autorização e não foi contemplado o principio da municipalidade que é 171 

enxergar o futuro, que é enxergar a cidade através de uma lei que chama Plano Diretor, à medida que foi mudado o 172 

Plano Diretor sem medir as conseqüências tudo está sendo penalizado agora, a parte de esgoto, a parte de 173 

drenagem, e ainda não se sabe a conseqüência exata. Nós do CODEMA não estamos aqui para debater o Villagio 174 

III ou IV, tem que debater sobre toda aquela bacia do córrego do Sal, juntar com a COPASA, a Secretaria de 175 

Serviços Urbanos e com o IPDSA, de forma a fazer um termo de ajuste do que vai ser possível de loteamentos 176 

futuros dentro daquela bacia, de tal forma do que não estiver dentro disso não pode ser aprovado. Existem quatro 177 

ou cinco pedidos de loteamentos para aquela área, então não pode resolver simplesmente com a COPASA de que o 178 

Villagio III vai ter uma estação elevatória, nós temos que reunir com todos os empreendedores, ver qual o tamanho 179 

dessa elevatória e quanto por cento do custo cada empreendedor vai arcar. Da mesma forma que foi realizada com 180 

os empreendimentos do setor leste no qual juntaram quatro ou cinco empreendedores para fazer um emissário de 181 

5,5km do setor leste até o Bernadão, eles estão arcando com tudo em parceria. Então nos não vamos resolver só o 182 

problema do Villagio, vamos sentar com a COPASA ver o tamanho da bacia, quantos lotes cabem, quem são os 183 

donos e qual a contribuição de cada um para fazer esta estação elevatória que atenda a um período de 20/25 anos. 184 

Esta é a nossa proposta. Andreisse ressaltou que cada área cai de um jeito, nem todos os loteamentos podem ser 185 

direcionados para a mesma elevatória, e as elevatórias podem não comportar todo volume, hoje nossa maior 186 

elevatória recebe 2500 lotes. Não é uma elevatória que vai resolver uma bacia inteira, às vezes são varias pequenas, 187 

as do Villagio já está construída. O Presidente ressaltou que é por isso que temos que sentar com a COPASA, o 188 

erro nosso foi estratégico, o que está sendo feito está dentro da lei, mas nos temos que olhar para a municipalidade. 189 

Por isso tem que se reunir com a COPASA para definir um programa de ação de longo prazo e isso é o município 190 

que tem que exigir da COPASA. O planejamento é do município, a COPASA é uma concessionária para atender os 191 

objetivos que o município tem, não é ir fazendo loteamento e a COPASA ir acudindo, pois depois o problema 192 

acaba para o município. Este problema poderia ser visto na hora que estava sendo feito o Villagio I que estava 193 

desrespeitando o plano diretor, é que o conceito de administrar uma cidade que era de 70mil habitantes e hoje está 194 

indo para 120mil mudou. O resultado da nossa reunião do CODEMA é produtivo para a cidade para um longo 195 

período, eu sei que atrasou 2/3 meses para o empreendedor, mas a cidade ganhou um termo de consciência muito 196 

grande que não da para transferir para a COPASA a capacidade de planejamento que é do município. 197 

O Presidente passou para o ultimo item da pauta, na qual foi convocada uma Comissão de vistoria para 198 

loteamentos Dona Adélia III e Kamel (Junto ao Riviera do Lago) formada pelos conselheiros Giovanni, Agnaldo, 199 

Valéria, Murilo. A vistoria ficou agendada para a próxima quarta feira as 08:00. 200 



 
 

 

Nada mais havendo a tratar, eu Rodrigo Machado Ribeiro, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Presidente, e por ser verdade o acima exposto, dou fé. 

 

 

 

Rodrigo Machado Ribeiro 

Secretaria Executiva CODEMA 

 

Paulo de Souza Junior 

Presidente CODEMA 

 

 

 


