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LAUDO DE VISTORIA N° 157/2019 

 

No dia 07 de agosto de 2019 às 13h58min, a equipe de fiscalização da 

SEMMA compareceu no Posto de Abastecimento da empresa VLI–FCA 

Ferrovia Centro-Atlântica situado na empresa Mosaic Fertilizantes, Rodovia 

MG-230, localizado sob as coordenadas centrais UTM WGS 84 (X: 307368; Y: 

7894684) na zona rural do município de Patrocínio, a fim de verificar a 

conformidade ambiental do posto de abastecimento conforme Protocolo 

9943/2019.   

 
Figura 1: Localização Posto de Abastecimento da empresa VLI 

 
Fonte: Google Earth 2019 

 

Conforme Anexo II do Protocolo 9943/2019, o empreendimento possui 

5.276 m² de área total destinada ao posto de abastecimento de locomotivas.  

In loco verificou-se que o posto de abastecimento é dotado de 01 

escritório, 02 banheiros, 01 depósito de areia, 01 sistema de tratamento de 

água, 01 caixa separadora de água e óleo (CSAO), 01 pista para descarga de 

combustível, 01 pista para abastecimento, local para destinação dos resíduos 

sólidos gerados e 02 (dois) tanques de armazenamento de combustíveis, 

sendo: 

 Tanque de armazenamento de Diesel, com volume total de 

75m³ 
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 Tanque de armazenamento de Lubrificante, com volume 

total de 15m³ 

 

Os tanques de armazenamento possuem bacias de contenção e o posto 

de abastecimento das locomotivas possui sistema de encanamento aéreo para 

abastecimento. 

 A vistoria foi acompanhada pelo controlador de posto de abastecimento 

de combustível, Ângelo, o qual informou que a cada 12 horas é realizado o 

monitoramento da tubulação para detecção de vazamentos de combustíveis. 

Segundo o mesmo, não existe nenhuma estrutura de abastecimento 

subterrânea. O escritório e os banheiros são constituídos de containeres e o 

depósito de areia de alvenaria. A energia utilizada no local é proveniente de 

geradores.   

As áreas de descarga e abastecimento possuem piso impermeabilizado 

e sistema de canaletas interligados a caixa separadora de água e óleo. O 

restante da área do empreendimento é dotado de brita e concreto.  

Os efluentes gerados no empreendimento são tratados no próprio local 

através de uma estação compacta para tratamento de água e efluente. 

Segundo Sr. Ângelo o efluente tratado é destinado para uma empresa 

especializada, a qual realiza a sucção por meio de caminhão. Os resíduos 

sólidos gerados no local são armazenados em local coberto até seu 

recolhimento.   

Segundo documentos do protocolo n° 9943/2019 o empreendimento 

realizará a ampliação no sistema de abastecimento de combustível com o 

acréscimo de 01 tanque e o mesmo será instalado dentro da área do 

empreendimento declarada no processo, conforme figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Patrocínio 
Estado de Minas Gerais 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 

www.patrocinio.mg.gov.br – (34) 3832- 0656 – Av. João Alves do Nascimento, 1228, Cidade Jardim CEP 38747-050 
3 

 

Figura 2: Área na qual será instalado o tanque de combustível   

 
Fonte: SEMMA 

 

A área na qual o posto de abastecimento está situado não está inserida 

em área ambiental especialmente protegida por lei (APP ou Reserva Legal), 

conforme imagens de satélite obtidas através do Google Earth e vistoria in loco.  

Perante o exposto, pode-se constatar que não foi encontrada nenhuma 

irregularidade ambiental no momento da vistoria, como pode ser observado no 

registro fotográfico abaixo.  

 

Registro Fotográfico do Posto de Abastecimento da VLI 
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Fonte: SEMMA 

 

 

 

 

Patrocínio, 07 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Amanda C. Cruz 
Fiscal Ambiental 
Matrícula 6026 

 

__________________________ 

Angélica A. C. Cortes 
Fiscal Ambiental 
Matrícula: 6027 


