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05/08/2009
Técnicos da CETESB interditam aterro
Pajoan

Imprima esta página

 O aterro, situado em Itaquaquecetuba, não
comprovou estabilidade do maciço de lixo.

 

 A CETESB interditou nesta quarta-feira, 05.08, o Aterro
Sanitário Pajoan, localizado no município de
Itaquaquecetuba.

O empreendedor não comprovou a estabilidade do maciço
de lixo, para poder continuar operando. Desta forma, a
CETESB decidiu que o aterro não pode mais funcionar, até
que se comprove as condições adequadas de segurança. A
eventual ocorrência de um potencial deslizamento no local,
pode comprometer o tráfego de veículos na região próxima
ao empreendimento. A operação do aterro, que recebia em
média 2 mil toneladas de lixo por dia, vinha sendo
garantida através de intervenções na justiça.

Segundo parecer técnico do IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, contratado pela CETESB para avaliar as
condições geotécnicas do aterro, as análises de estabilidade
não permitiram concluir pela segurança do maciço, tanto
na configuração atual como na proposta de encerramento
apresentada pelo Pajoan, em 18/06/2009.

A CETESB autorizou apenas a execução das medidas de
manutenção e controle. Caberá, agora, ao empreendedor
definir uma outra área apta à receber os resíduos dos
municípios que utilizavam-se dos serviços do Pajoan.

Responsável pelo empreendimento desde janeiro de 2001,
quando passou a operar o aterro até então pertencente ao
CIPAS – Consórcio Intermunicipal para Aterros Sanitários, a
Empreiteira Pajoan Ltda. tem um longo histórico de
infrações ambientais. A primeira multa ocorreu em
17/05/2001, por não estar autorizada a receber resíduos
dos municípios que não eram integrantes do CIPAS. Até
20/07/2009, foram aplicadas 78 penalidades no total de
215.314 UFESPs – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo,
que em valores atuais somam mais de 3 milhões de reais.

Desde janeiro deste ano, a empreiteira Pajoan vinha sendo
advertida pela CETESB para melhorar as condições de
segurança do aterro. Os próprios dados do monitoramento
apresentados pelo empreendedor, indicaram problemas
com a estabilidade do maciço, levando a sua interdição.
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