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02/06/2009
Técnicos da CETESB interditam sete postos
de combustíveis no Estado

Imprima esta página

 Em operação de fiscalização postos são fechados pela
Agência Ambiental

 

 A Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SMA mantém a
política de tolerância zero com os proprietários de postos
de combustíveis e, através da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental – CETESB, fechou em 02.06, mais
sete estabelecimentos que estavam operando sem as
licenças ambientais. Desde dezembro de 2008, quando foi
deflagrada a primeira megaoperação de fiscalização contra
os postos irregulares, já foram interditados pela agência
ambiental 18 estabelecimentos no Estado.

Dos sete postos interditados, apenas um está localizado na
capital, o Posto de Serviço Saturnino, no bairro de
Guaianazes, na Capital. Os demais estão localizados nas
cidades de Franca (2), de Rio Claro, de Ibitinga, de Marília
e de Itaporanga, no interior. Dos aproximadamente 9.490
postos convocados pela CETESB para efetuar o
licenciamento ambiental, 4.745 já obtiveram as Licenças de
Operação; outros 3.645 estão em processo de regularização
e cerca de 1.100 continuam irregulares.

A regularização dos postos e sistemas retalhistas de
combustíveis é uma exigência da Resolução 273/2000,
publicada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA, que delegou aos órgãos ambientais estaduais a
responsabilidade de efetuar o licenciamento ambiental,
conforme um cronograma estabelecido pela agência
paulista que se encerrou em dezembro de 2008.

Para a obtenção das licenças de Instalação e Operação, os
postos devem necessariamente substituir os seus tanques
subterrâneos com mais de 15 anos de vida, por tanques de
parede dupla com sistema de detecção de vazamentos.
Também devem instalar sistemas de drenagem e de
tratamento de efluentes, constituído de caixa de areia e
separador de água-óleo, entre outras exigências técnicas.

Os estabelecimentos que comercializam combustíveis
constituem mais de 75% das 2.514 áreas contaminadas
cadastradas no estado, causando contaminação no solo.
Além regularizar a situação legal do empreendimento, os
donos dos postos devem proceder uma remediação da
contaminação existente.

Postos interditados

Posto Monte Belo de Franca LTDA., localizado na Av.
Professor Moacir Vieira Coelho 3500, Jardim Redentor,
município de Franca – SP. Bagres Auto Serviços Ltda.,
localizado na Rua Mario Mazini, 2085, bairro Estação,
município de Franca. Auto Posto Unicar V Ltda, localizado
na Rua 1 (um), 877, Centro, município de Rio Claro.
Marco Auto Posto Ibitinga Ltda. localizado na Rodovia
de acesso Vereador Manoel Alves Lopes, Km 1,2, Bairro
Nações Unidas, município de Ibitinga. Kasuo Adati,
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localizado na Rua Viterbo J. Ferreira, 190, Distrito de
Rosália, município de Marília. Auto Posto Monte Falco
Ltda, localizado na Rua 21 de Abril, 931, Centro, município
dItaporanga Posto de Serviços Saturnino Ltda.,
localizado na Rua Saturnino Pereira, 753 – Guaianazes,
município de São Paulo.
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