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RESUMO

Entendendo a dinâmica do uso e ocupação do solo antrópico,
predominantemente industrial na sub-bacia do rio Perequê, foi constatada a real
necessidade de monitorar a qualidade dos recursos hídricos, a fim de buscar a
conservação do meio estudado. É objeto deste trabalho contribuir no planejamento e
gestão de bacias hidrográficas, tendo como base do trabalho a sub-bacia do rio
Perequê, Cubatão, São Paulo. Nesse contexto, foram sugeridos instrumentos de
gestão que possibilitam às instituições públicas e privadas identificar as atividades
com potencial de contaminação, fornecendo ferramentas de gestão aos tomadores
de decisão, que a facilitem o gerenciamento da área preventivamente, por meio dos
cenários de risco apresentados, auxiliando o seu monitoramento. Portanto, utilizouse de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na gestão de bacias
hidrográficas, em especial quanto à áreas potencias de contaminação.

Palavras Chave: Gestão de Bacias Hidrográficas; rio Perequê; Áreas Fontes
Potenciais de Contaminação.

ABSTRACT

Proposed Guidelines for the management of potential contaminated areas
sources in the sub-basin of the Perequê river, Cubatão, São Paulo.
Understanding the dynamics of land use in industry dominated soil in the subbasin, a real need to monitor the quality of water resources if found in order to seek
the preservation of the environment. The work presented, aims at contributing to
watershed planning and management, based on the work, on the sub-watershed of
the Perequê river, Cubatão, São Paulo. Thus, the main goal of this research is to
provide a management tools that enable public and private institutions abroad to
identify activities with potential for contamination. By providing management tools for
decision makers, it‘s facilitates management of the custody area, through preventive
risk scenarios presented, helping its monitoring. In this approach, it emphasizes, the
use of Geographic Information Systems (GIS) as a management of river basins,
particularly regarding potential areas of contamination.
Keywords: Watershed Management; Perequê River; Potential Contaminated Areas.
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1 INTRODUÇÃO

A sub-bacia do rio Perequê em Cubatão, SP, abriga uma extensa variedade
de tipos de ocupação do solo, entre elas diversas indústrias com alto e moderado
potencial poluidor, ocupação urbana consolidada e malhas rodoviárias e ferroviárias,
caracterizando diversas áreas fontes de contaminação, que serão detalhadas no
decorrer deste estudo.
O quadro de degradação ambiental, agravado ainda pelo histórico de
disposição inadequada de resíduos sólidos industriais e domésticos, torna a
avaliação da origem e destino dos contaminantes que circulam na sub-bacia do rio
Perequê fundamental e prioritária em qualquer política ambiental e socioeconômica,
para que se viabilize, medidas e ações corretivas e preventivas dos problemas de
contaminação como um todo.
Os subprodutos oriundos do processo industrial são inseridos no meio
ambiente muitas vezes antes de uma prévia avaliação dos seus efeitos sobre a
saúde humana e sobre os ecossistemas, e podem resultar na contaminação de
áreas diversas. O lançamento desses subprodutos nos corpos d‘água pode alterar
as

características

dos

recursos

hídricos

e

causar

impactos

negativos,

comprometendo a qualidade desses recursos. Além disso, a utilização do solo como
receptor de poluentes permite, por meio de suas características naturais, uma
constante migração descendente de poluentes do solo para as águas subterrâneas,
que, por sua vez, transportam os contaminantes para o rio. O escoamento superficial
em direção aos canais de menor declividade também permite o arraste de solo
contaminado as bacias hidrográficas.
Num contexto de conflitos causados por interesses distintos, quanto ao uso e
ocupação do solo dessa região, onde predomina a interface pólo industrial e área
urbana consolidada, como é o caso de Cubatão, a qualidade da água tem
probabilidade constatada de estar comprometida, não só pela atividade industrial,
mas também pela ocupação irregular que despeja continuamente seus resíduos de
maneira desordenada e contraventora.
O problema gerado por este tipo de atividade resulta em um aumento da
contaminação, que pode ser causado por meio de uma grande quantidade de fontes
potenciais de contaminação, consequência da geração de substâncias, resíduos
e/ou efluentes das atividades humanas, com potencial para contaminar o meio
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ambiente, em diversos meios receptores como a água e o solo. Entre os problemas
gerados pela contaminação, destacam-se, o risco à saúde pública (contaminação de
alimentos, contato dermal, etc) e dos ecossistemas, redução do valor imobiliário das
propriedades, restrições ao desenvolvimento urbano, entre outros fatores que
tornam o gerenciamento da origem (fonte potencial) do problema, uma medida
fundamental que vai além das medidas corretivas, como é o caso da remediação e
recuperação dessas áreas, tornando-as propícias ao reuso.
De maneira geral, a poluição das águas ocorre por meio da adição de
substâncias que direta ou indiretamente alteram as características físicas, químicas
e organolépticas dos corpos d‘água, prejudicando assim a sua utilização. Destacase, portanto, a necessidade de monitorar e aprimorar os instrumentos de gestão do
município, para a efetiva preservação da qualidade ambiental da sub-bacia do rio
Perequê.
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2 OBJETIVOS

A principal meta da pesquisa foi contribuir para o aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão do Município de Cubatão, SP, do ponto de vista de uso e
ocupação do solo da sub-bacia do rio Perequê. Sendo assim, o objetivo principal
desta pesquisa foi avaliar e apresentar melhores práticas de gerenciamento, que
permitam a minimização de impactos e ações preventivas. O estudo buscou,
portanto, apresentar uma aplicação metodológica de gestão de áreas fontes
potenciais de contaminação, que possa ser utilizado em outras áreas com
características semelhantes.
Como objetivo específico, buscou-se criar e organizar um sistema de bancos
de dados e informações, de forma que, a partir disso, seja possível instrumentalizar
ações de gestão por meio da associação entre as contaminações observadas na
bacia, com as fontes potenciais cadastradas. Para a instrumentalização das ações
de gestão, indicam-se propostas tecnológicas e/ou gerenciais, procurando melhor
atender à demanda da área de estudo e sua conservação.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Apresenta-se a seguir os procedimentos adotados para o desenvolvimento da
pesquisa:
a) compilação de experiências nacionais e internacionais de gestão de
bacias hidrográficas;
b) levantamento de dados da área de aplicação;
c) identificação das atividades potencialmente contaminadoras, descrição
das áreas contaminadas e tipos de contaminantes;
d) levantamento do estado atual da qualidade dos recursos hídricos da bacia
estudada, e;
e) tratamento dos dados e estabelecimento de diretrizes gerais de prevenção
dos problemas.

Foram, portanto, desenvolvidas pesquisas sobre o tema estudado, além de
pesquisas bibliográficas e trabalhos de campo na área de estudo, a fim de levantar
todas as informações recentes da região além do histórico do uso e ocupação do
solo da sub-bacia do rio Perequê.
Quanto à consolidação das áreas fontes potenciais de contaminação foram
adaptados e aprimorados, parte do levantamento de dados de Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008), possibilitando melhor discriminação
dos empreendimentos e atividades potencialmente contaminadoras, na sub-bacia
em questão. Para correlacionar os empreendimentos, com as atividades
potencialmente contaminadoras e os tipos de contaminantes envolvidos, foi utilizada
a metodologia apresentada pela Resolução SMA/SERHS/SES n o 3, da Secretaria de
Meio Ambiente (2006).
O resultado do levantamento das áreas fontes potenciais de contaminação,
está ilustrado na figura 7 e é apresentada em meio digital Digital Video Disc (DVD)
no ANEXO A. A base cartográfica planialtimétrica foi preparada na escala 1:50.000.
As cartas temáticas elaboradas em meio eletrônico estão relacionadas aos mapas
de uso e ocupação do solo e de áreas fontes potenciais de contaminação. Essas
cartas foram desenvolvidas em ambiente SIG, utilizando-se o programa ArcGIS
(versão 9.2) para apresentação georreferenciada.
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O uso do ambiente SIG facilita a identificação de possíveis fontes de água e
sedimentos contaminados e seus caminhos preferenciais, tratados por bacia
hidrográfica. O desenvolvimento, nesse trabalho, de produtos cartográficos em
ambiente SIG permite ao gestor acessar os dados sistematizados relativos às áreas
potenciais de contaminação, permitindo ao usuário interpretar e inferir alternativas
de dinâmica de transporte nas bacias.
Para melhor contextualizar a metodologia utilizada para o desenvolvimento do
estudo, apresenta-se a seguir, o fluxograma do roteiro metodológico (Figura 1)

Figura 1 – Fluxograma procedimentos metodológicos
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)
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O estudo adotou o mesmo conceito de fonte potencial de contaminação do
solo, apresentado pela Resolução SMA/SERHS/SES n.º 3 (SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, 2006), que define fonte potencial de contaminação de solo e águas
subterrâneas como: área, local, instalação, edificação ou benfeitoria onde são ou
foram desenvolvidas atividades que por suas características possam manipular ou
acumular quantidades ou concentrações de matérias e/ou substâncias em condições
que possam torná-la contaminada.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – PRÁTICAS EM GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
Apresenta-se a seguir, algumas experiências relevantes que servem de
referência para contextualizar a problemática envolvida.
4.1 Gerenciamento de áreas contaminadas – experiências internacionais

É crescente a preocupação com a qualidade dos recursos hídricos e do solo
em escala mundial, visto que a ocupação urbana desenfreada e sem planejamento
pode comprometer a qualidade da água de abastecimento público e o equilíbrio dos
ecossistemas, entre outras conseqüências.
Segundo Sanchez (1998; 2001), Cunha (1997) e Beaulieu (1998), o mundo
industrializado começou a se conscientizar dos problemas causados por passivos
ambientais no final da década de 70 e início da década de 80, após a ocorrência de
casos emblemáticos, como "Love Canal", nos Estados Unidos; "Lekkerkerk", na
Holanda; e "Ville la Salle", no Canadá. Esses eventos foram determinantes na
indução de políticas e legislações.
A Europa acumula cerca de 750.000 locais contaminados. Na Alemanha,
Holanda, Áustria, Suécia e Espanha somam 396.900 áreas contaminadas, enquanto
a Inglaterra conta com 50.000 a 250.000 hectares contaminados (TOLEDO, 2007).
Na Suíça, o número total de áreas com suspeita de contaminação é de
aproximadamente 40.000, dos quais 3.000 exigem medidas de controle e
remediação em um custo estimado de €3.000 milhões (UNITED STATES
ENVIRONMENTAL PROGRAMME, 2005).
Na Bélgica, o inventário mantido pela agência pública de resíduos de
Flanders, Public Waste Agency of Flanders (OVAM), havia cadastrado no início de
1995 ao redor de 2.000 áreas potencialmente contaminadas, das quais 1.000
antigas áreas de disposição de resíduos, 800 antigas áreas industriais, 50 novos
aterros, 100 indústrias e 150 locais com diferentes fontes de poluição (CONCERTED
ACTION ON BROWNFIELD AND ECONOMIC REGENERATION NETWORK, 2003).
No mundo, devido aos altos custos das atividades de investigação e
remediação de áreas contaminadas, entre outros motivos, resultam no abandono de
áreas industriais obsoletas denominadas brownfields, que causam nas cidades
poluição visual, servem de abrigo ao crime, acúmulo de lixo, depósito inadequado de
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substância perigosas, morada de animais peçonhentos e deixam na cidade um
cenário de degradação e abandono, desvalorizando os bairros e seu entorno.
A complexidade do problema, além da constatação de inúmeras áreas com
fonte potencial para poluir, impõe a necessidade de um constante monitoramento e
uma atenção especial das vertentes públicas e privadas quanto à política e
administração dessas áreas. Segundo Butler (1996) uma pesquisa da Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) revelou que, apesar de 78% dos
países consultados considerarem a contaminação do solo um problema sério,
somente 28% dos países possuem regulamentos e procedimentos para o assunto.
Segundo a Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental
Technologies (2002, apud BARRIENTOS, 2005), na Itália, as regiões com elevado
número de brownfields estão localizadas ao norte do país, devido ao grande
desenvolvimento industrial ocorrido no passado nessa região. Parte significativa dos
brownfields existem desde a década de 80 e está localizada nas proximidades ou
mesmo dentro das áreas urbanas.
Neste contexto, na Itália destacam-se o Decreto Nacional no 22/1997 (Decreto
de Resíduos) e o decreto no 471/99 de remediação de áreas contaminadas. A Lei no
426/98 estabeleceu fundos públicos para um número selecionado de áreas definidas
como

―áreas

de

interesse

nacional‖,

que

são

áreas

contaminadas

com

características especiais, devido a sua localização, extensão, contaminação
ambiental pesada e degradação social e econômica, que localmente podem justificar
a designação de brownfield (BARRIENTOS, 2005).
A Holanda, no início da década de 80, já possuía um inventário com mais de
4000 áreas potencialmente contaminadas. Em 1981 foram implementadas cerca de
350 investigações e 30 operações de remediação, com gasto estimado de US$20
milhões. As principais fontes de poluição do solo identificadas naquele momento
estavam associadas à disposição de resíduos e antigas indústrias desativadas
(CUNHA, 1997). O autor destaca o primeiro caso de contaminação do solo, na área
residencial na cidade de Lekkerkerk, onde escavações realizadas revelaram a
presença de resíduos provenientes de diferentes atividades industriais, inclusive sob
as residências. O solo contaminado foi removido e processado em incinerador com o
custo de US$ 65 milhões pago pelo governo central.
Outro caso de grande repercussão na Holanda foi o de uma fábrica de
pesticidas situada em Deventer, que produziu Hexaclorociclohexano (HCH) de 1946
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a 1962. Em 1985, análises químicas indicaram a contaminação do solo por HCH e
contaminação das águas subterrâneas por mono, di e triclorobenzeno, assim como
aromáticos e clorofenóis. A causa da contaminação estava associada ao
armazenamento de resíduos em edifícios industriais e ao ar livre, sendo 20.000m 2 a
área afetada pela contaminação. A pluma total atinge um volume de 6 milhões de
metros cúbicos, com concentrações altíssimas de HCH (CUNHA, 1997).
Para esse caso, as propostas de intervenção no local eram a restauração da
multifuncionalidade do solo pelo isolamento hidrogeológico e recobrimento da
camada asfáltica, além do isolamento hidráulico seguido da remoção do solo
contaminado. O Ministério de Habitação Popular, Planejamento e Meio Ambiente da
Holanda optou pelo isolamento hidrogeológico e determinou a reutilização da área
para a construção de edificações.
Na Holanda, as bases legais utilizadas para tratar as recuperação de
brownfields são provenientes da seguinte legislação (BARRIENTOS, 2005):
a) Lei de Regeneração Urbana e Rural de 1985;
b) Lei de Proteção do Solo de 1987 com inclusão de um parágrafo sobre
remediação do solo em 1994;
c) Código de Obras;
d) Lei de Planejamento Espacial;
e) Lei de Proteção Ambiental.

A Lei de Proteção do Solo (The Soil Protection Act) estabeleceu os
requerimentos para a remediação de solos contaminados. Segundo Barrientos,
(2005), essa lei inclui provisões relacionadas aos custos de remediação de áreas
contaminadas, onde um total de cerca de € 227 milhões são disponibilizados a cada
ano.
Assim como no Brasil, é adotado o princípio do poluídor-pagador, onde o
custo e a responsabilidade de aplicar a remediação é do causador da contaminação,
que deve arcar com todas as medidas necessárias. Em casos onde o poluidor ou o
proprietário se recusam a realizar o trabalho de remediação, o governo pode
recorrer à coerção e somente irá realizar a remediação se o caso for considerado
ambientalmente urgente. Em alguns casos, isso acontece quando o órgão público é
o próprio causador da contaminação ou quando o governo compra uma área
contaminada e, portanto, o passivo ambiental.
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Segundo estudo do United Nations Environmental Protection Agency (2004,
apud TOLEDO, 2007), 77.000 áreas foram consideradas contaminadas nos Estados
Unidos e estima-se que este número será de 294.000 em 2033. O custo estimado
para a descontaminação de tais áreas varia de 170 a 250 bilhões de dólares. Dos
doze poluentes mais frequentemente detectados nas áreas contaminadas norteamericanas, mais da metade são metais, entre eles, arsênio, cromo, chumbo, zinco,
níquel e o cádmio.
A questão das áreas contaminadas nos Estados Unidos é tratada em nível
federal por três leis que servem de base para as outras leis e programas estaduais
de recuperação e uso das áreas contaminadas:
a) Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
ou Superfun - define critérios técnicos para a declaração de um imóvel
como contaminado; atribui obrigações ao responsável pelo imóvel;
determina quais critérios de investigação serão adotados e o escopo da
remediação; estabelece critérios para o emprego dos recursos financeiros
necessários à obra de remediação, priorizando as áreas em que há maior
risco à saúde;
b) Brownfield
impulsionar

Economic Redevelopment
a

revitalização

de

Initiative

- tem

áreas contaminadas,

objetivo

de

induzindo

a

recuperação dessas áreas por meio de incentivo aos empreendedores
imobiliários na proposição de projetos para uso futuros da área, a
remediação ou a mitigação dos danos causados pelos contaminantes
existentes. O Brownfield Program contempla áreas abandonadas e/ou
contaminadas por produtos derivados de petróleo, tornando-se inatingível
para os pequenos comerciantes e prestadores de serviços que continuam
a manter suas atividades em áreas com passivos ambientais;
c) The Small Business Liability Relief and Brownfield Revitalization Act contempla a isenção da responsabilidade quanto ao custo de medidas
reparadoras para proprietários/inquilinos/usuários de pequenos imóveis,
que não tenham condições de arcar com o aporte técnico e financeiro para
remediar a área, e que não foram responsáveis pela contaminação. A lei
também favorece ―compradores de boa fé‖ que adquirem um imóvel
contendo algum tipo de contaminação, não tendo encontrado razões para
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suspeitar ao realizarem as investigações mínimas recomendadas e
exigidas pelos órgão ambientais (Transaction Screen).

Segundo

Office

of

Technology

Assessment

(1984),

as

fontes

de

contaminação das águas subterrâneas que podem ser consideradas também como
fontes de contaminação do solo foram classificadas em seis categorias:
1ª categoria - fontes projetadas para descarga de substâncias no subsolo,
incluindo tanques sépticos e fossas negras (normalmente descarregam
efluentes de origem doméstica, vários tipos de compostos orgânicos e
inorgânicos); poços de injeção de substâncias perigosas, águas salgadas da
exploração de petróleo, etc. (a contaminação das águas subterrâneas pode
ocorrer devido à má construção do poço ou falhas de projeto); aplicação de
efluentes municipais ou industriais no solo, lodos de tratamento de água
utilizados como fertilizantes, resíduos oleosos de refinarias (landfarming);

2ª categoria - fontes projetadas para armazenar, tratar e/ou dispor
substâncias no solo, na qual estão incluídas as áreas de disposição de
resíduos (aterros sanitários e industriais, lixões, bota-foras, etc.); lagoas de
armazenamento e tratamento de vários tipos de efluentes industriais;
depósitos ou pilhas de resíduos de mineração; tanques de armazenamento
de substâncias, aéreos ou subterrâneos;

3ª categoria - fontes projetadas para reter substâncias durante o seu
transporte, como oleodutos, tubulações para o transporte de esgoto e
efluentes industriais; transporte de substâncias químicas, como combustíveis
por meio de caminhões e trens;

4ª categoria - fontes utilizadas para descarregar substâncias como
consequência de atividades planejadas, na qual estão incluídas a irrigação
ou fertirrigação de lavouras, aplicação de pesticidas e fertilizantes na
lavoura; percolação de poluentes atmosféricos;

5ª categoria - fontes que funcionam como um caminho preferencial para que
os contaminantes entrem em um aquífero, como, por exemplo, poços de
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produção de petróleo e poços de monitoramento com falhas de construção e
projeto;

6ª categoria - fontes naturais ou fenômenos naturais associados às
atividades humanas (como poluição atmosférica causada por veículos
automotivos, que podem acarretar em infiltração de contaminantes no solo
por meio da água de chuva), das quais pode-se citar a interação entre águas
subterrâneas e

superficiais contaminadas,

a

ocorrência

natural de

substâncias inorgânicas nas águas subterrâneas e a intrusão salina.

Para normatizar e acelerar o processo de avaliação e remediação de áreas
suspeitas de contaminação, o Unites Nations Environmental Protection Agency
(Usepa) utiliza, como ferramenta, alguns valores-limite que fazem parte do Soil
Screening Guidance e da Lista Nacional de Prioridades, National Priority List (NPL).
Os valores-limite foram denominados de Soil Screening Levels (SSLs), e a sua
ultrapassagem no solo não classifica a área como contaminada, apenas indica a
necessidade de uma investigação detalhada a ser implementada no local.
Nos Estados Unidos, segundo United States Environmental Protection Agency
(1998), em casos de áreas contaminadas, aquelas onde a investigação confirmatória
constatou a presença de contaminantes em concentrações superiores às aceitáveis
pelas leis vigentes, basicamente, três abordagens são utilizadas no planejamento da
remediação dessas áreas:
a) mudança do uso definido da área para minimizar o risco;
b) remoção ou destruição dos contaminantes para a eliminação do risco;
c) redução da concentração dos contaminantes ou contenção desses para
minimizar risco.

Dentre essas abordagens, diversas tecnologias de remediação de solo e
água estão disponíveis no site da United Nations Environmental Proctetion Agency
(Usepa) e Lehr (2004).
Na Alemanha, estima-se que existam cerca de 55.000 áreas contaminadas
(SILVA, 2007) e é bastante elevado o número de empresas e profissionais atuando
no setor de áreas contaminadas, o que justifica a variedade de tecnologias
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disponíveis para a remediação das áreas, além de metodologias que atuam no
gerenciamento dessas áreas.
Por meio da sua estrutura federativa, a Alemanha estabeleceu um sistema
jurídico administrativo de proteção do solo nos três níveis governamentais: federal,
estadual e municipal.
No início dos anos de 1980, em Dortmund, na região carbonífera do Ruhr,
Alemanha, a área de uma antiga coqueria, fechada em 1963, foi comprada pela
prefeitura em 1965 e loteada muitos anos depois. Em 1981, foram descobertos os
primeiros

sinais

de

contaminação,

confirmados

por

estudos

detalhados

desenvolvidos entre 1984 e 1986, em consequência dos quais várias casas tiveram
de ser desocupadas e demolidas (SANCHEZ, 2001).
Na legislação federal da Alemanha, que vigora a partir de 1999
(―Bodenschutzgesetz‖), uma área contaminada é definida como:
[...] locais abandonados de disposição, tratamento ou armazenagem
de resíduos e áreas industriais abandonadas, onde substâncias
ambientalmente perigosas foram manejadas, causando mudanças
prejudiciais à qualidade do solo ou outros perigos para o indivíduo ou
para o público em geral. (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001a).

Na etapa de identificação de áreas potencialmente contaminadas, o Projeto
Cetesb/GTZ se baseou num projeto alemão chamado ATLASTENEXPLORER, um
―software‖ especial para avaliação de áreas contaminadas, que lista as atividades
comerciais e industriais que têm potencial de contaminação na Alemanha.
A Regulamentação da Lei Federal Alemã de Proteção do Solo e de Áreas
Contaminadas (RLFPS) baseia-se nos seguintes conceitos:
a) procedimento seqüencial, partindo do conceito de "Indícios da existência
de uma contaminação danosa" como, por exemplo, o manuseio e/ou a
disposição inadequada de substancias perigosas, atividade industrial,
irregularidades no funcionamento;
b) existência de Valores de Investigação, que legalmente determinam a
necessidade de uma Investigação Detalhada, e Valores de Intervenção,
que

determinam

a

necessidade

de

uma

medida

de

remediação/contenção/defesa ao perigo;
c) ordenamento da "Investigação Orientativa" para o responsável no caso em
que

existem

"indícios

da

existência

de

uma

contaminação"

ou
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autoexecução da Investigação Orientativa pelo órgão competente para
confirmar a contaminação danosa, e da Investigação Detalhada caso a
contaminação danosa for confirmada na Investigação Orientativa e na
base dos Valores de Investigação.

No Reino Unido, a política existente para áreas contaminadas foi revisada em
novembro de 1994, onde foram reafirmados, entre outras questões, o princípio do
poluidor-pagador e análise de risco no controle de áreas contaminadas (CUNHA,
1997).
Na legislação do Reino Unido (―Section 57 of the Environment Act, 1995‖),
define-se área contaminada como qualquer área ou terreno que apresente
substâncias dentro ou abaixo da superfície do terreno, onde um dano significativo
está sendo causado ou existe a possibilidade de tal dano ser causado; ou a poluição
de águas controladas está provavelmente sendo causada (LAZANHA, 2005).
O Departamento de Meio Ambiente da Inglaterra administra recursos anuais
da ordem de US$21 milhões, como empréstimos aprovados às autoridades locais
que são habilitadas a agir por conta própria quando existem riscos imediatos
decorrentes de áreas contaminadas, ou o responsável por elas não seja identificado.
Ainda segundo Lazanha (2005) são remediados anualmente e/ou investigados entre
200 e 250 locais. No geral, ao redor de US$800 milhões são gastos anualmente na
remediação de locais, sendo metade desses recursos advindos do setor público.
Conforme Barrientos (2005), no Reino Unido, um programa inserido no âmbito
do planejamento territorial urbano e rural promove largamente a recuperação de
brownfields, inibindo ou desestimulando projetos envolvendo greenfields, e ao
mesmo tempo tornando um brownfield interessante para ser desenvolvido, o que é
feito por meio da hierarquia existente no planejamento político nacional (elaborado
pelo governo nacional dentro do Guia de Planejamento Político), que compreende:
a) política de planejamento regional (preparado coletivamente por órgãos
governamentais locais e a Agência de Desenvolvimento Regional);
b) estrutura local e planos de desenvolvimento (preparado pelos conselhos
municipais), onde são feitas as decisões de zoneamento para uso futuro
de áreas de interesse;
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c) decisões individuais de planejamento (tomadas por autoridades de
planejamento local) as quais devem estar de acordo com o plano de
desenvolvimento local.

No Reino Unido, o principal controle legal de qualquer desenvolvimento é o
sistema de planejamento colocado na Lei de Planejamento Rural e Urbano de 1990.
Qualquer desenvolvimento requer uma ―permissão de planejamento‖ específica, a
qual controla não somente a localização, mas também a natureza e o tipo de
desenvolvimento que será realizado. Especificadamente no contexto da revitalização
de bronwfields, a permissão de planejamento deve conter condições específicas
relacionadas a investigação e avaliação da área, e onde necessário, remediação da
contaminação (BARRIENTOS, 2005).

4.2 Gerenciamento de áreas contaminadas no estado de São Paulo

Em São Paulo, um dos primeiros casos de contaminação de solos com
grande repercussão ocorreu na Baixada Santista nos anos 80, quando veio a público
a existência de diversos depósitos de resíduos organoclorados nos municípios de
Cubatão e São Vicente. Esses resíduos são provenientes da fabricação de
agrotóxicos pela empresa Clorogil, que em 1976 foi comprada pela Rhodia S.A. Ao
adquirir a empresa, o comprador herdou seu passivo ambiental.
A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), órgão de
controle ambiental do estado de São Paulo, com o apoio técnico e financeiro do
governo da Alemanha, por meio da Sociedade de Cooperação Técnica do Deutsche
Gesellschaft für Techniche Zusammenarbeit, (GTZ) desenvolveram estudos, que
resultou na publicação do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas em
2001. O convênio da Cetesb/GTZ objetivou a transferência de metodologia de
avaliação desenvolvida dentro do projeto de Cooperação Técnica.
A metodologia de gerenciamento de áreas contaminadas proposta pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007) é composta por dois
processos: o de identificação e o de reabilitação de áreas contaminadas.
O processo de identificação de áreas contaminadas tem como objetivo
principal definir a existência e a localização das áreas contaminadas sob
investigação e é constituído por quatro etapas:
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a) definição da região de interesse;
b) identificação de áreas com potencial de contaminação;
c) avaliação preliminar; e
d) investigação confirmatória.

O processo de reabilitação de áreas contaminadas tem como objetivo
principal possibilitar a adoção de medidas corretivas visando atingir as metas
estabelecidas para um uso preestabelecido, adotando-se, dessa forma, o princípio
da ―aptidão para o uso‖. É constituído por seis etapas:
a) investigação detalhada;
b) avaliação de risco;
c) concepção da remediação;
d) projeto de remediação;
e) remediação; e
f) monitoramento.

Na realização das etapas dos processos de identificação e de reabilitação de
áreas contaminadas, em função do nível das informações ou dos riscos existentes
em cada uma das áreas em estudo, estas podem ser classificadas como área com
potencial de contaminação (AP), área suspeita de contaminação (AS), área
contaminada sob investigação (AI), área contaminada (AC), área em processo de
monitoramento para reabilitação (AMR) e área reabilitada para o uso declarado
(AR). Essas etapas estão representadas no fluxograma (Figura 2).
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Figura 2 – Fluxograma de gerenciamento de áreas contaminadas
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007)
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A seguir, apresenta-se uma síntese de algumas etapas metodológicas do
Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas e alguns conceitos relevantes
para o tema apresentado, dando maior importância à etapa das áreas
potencialmente contaminadas, objetivo deste estudo.

Área contaminada (AC)

Área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria,
anteriormente classificada como área contaminada sob investigação
(AI) na qual, após a realização de avaliação de risco, foram
observadas quantidades ou concentrações de matéria em condições
que causem ou possam causar danos à saúde humana. A critério da
Cetesb, uma área poderá ser considerada contaminada (AC) sem a
obrigatoriedade de realização de avaliação de risco à saúde
humana quando existir um bem de relevante interesse ambiental a
ser protegido. (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2007).

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente na Lei nº 6.938, são
considerados bens a proteger:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a saúde e o bem-estar da população;
a fauna e a flora;
a qualidade do solo, das águas e do ar;
os interesses de proteção à natureza/paisagem;
a ordenação territorial e planejamento regional e urbano;
a segurança e ordem pública. (BRASIL, 1981)

Por meio da Lei Federal nº 6938, define-se poluição como:
Art 3º: III - Degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos. (BRASIL, 1981)

O Executivo Municipal, pelo Decreto nº 42.319 (SÃO PAULO, 2002), dispondo
sobre diretrizes e procedimentos relativos ao gerenciamento de áreas contaminadas
no Município de São Paulo, define área contaminada como ―[...] aquela onde
comprovadamente há poluição causada por quaisquer substâncias ou resíduos que
nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados,
e que causa impacto negativo à saúde humana e ao meio ambiente‖.

32

Área potencialmente contaminada (AP)
Com base na definição expressa no Decreto Municipal nº 42.319, a CPI da
Poluição considera área potencialmente contaminada aquela onde estão sendo ou
foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras, isto é, onde ocorre
o manejo de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e
toxicológicas podem acarretar danos à saúde e bem-estar da população; à fauna e
flora; à qualidade do solo, das águas e do ar; aos interesses de proteção à natureza
e paisagem; à ordenação territorial e planejamento regional e urbano; à segurança e
à ordem pública. São portanto, áreas, terrenos, locais, instalações, edificações ou
benfeitorias onde são ou foram desenvolvidas atividades que, por suas
características, apresentam maior possibilidade de acumular quantidades ou
concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada (SÃO PAULO,
2002).
Atividade potencialmente contaminadora
É aquela em que ocorre o manejo de substâncias cujas características físicoquímicas, biológicas e toxicológicas podem acarretar danos aos bens a proteger,
caso entrem em contato com os mesmo.
A Lei nº 997/76, que dispõe sobre o controle da poluição ambiental no Estado
de São Paulo, apresenta a seguinte definição para o termo ―poluição‖:
Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento
ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma
de matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de
concentração ou com características em desacordo com as que
forem estabelecidas em decorrência dessa lei, ou que tornem ou
possam tornar as águas, o ar ou solo:
a) impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
b) inconvenientes ao bem-estar público;
c) danosos aos materiais, à fauna e à flora;
d) prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às
atividades normais da comunidade. (SÃO PAULO, 1976)

Identificação de Áreas Potencialmente Contaminadas
Etapa do gerenciamento de áreas contaminadas em que são identificadas,
dentro da região de interesse, as áreas potencialmente contaminadas, a partir de
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denúncias, reclamações e do levantamento das atividades potencialmente
contaminadoras.
Essa etapa deve ser executada pelo órgão ou instituição que coordena as
ações de controle e planejamento ambiental dentro da região de interesse. Para
viabilizar esta etapa, apresenta-se a (Figura 3) onde o Manual de Gerenciamento de
Áreas Contaminadas, apresenta metodologia para esta etapa.

Figura 3 - Identificação de áreas potencialmente contaminadas
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001a)
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A

definição

sobre

quais

atividades

podem

ser

classificadas

como

potencialmente contaminadoras deve se basear, principalmente, na natureza das
substâncias que são empregadas na mesma.
Dentro da definição de áreas fontes potenciais de contaminação, estão
incluídas as áreas industriais desativadas, abandonadas ou reutilizadas para fins
industriais ou não, já que no local ocorreu a manipulação de substâncias com
potencial poluidor (BARRIENTOS, 2005). De qualquer maneira, é importante
ressaltar que nem toda atividade industrial pode ser considerada como
potencialmente contaminadora, aumentando a necessidade de serem identificados
os processos produtivos empregados, as matérias-primas utilizadas, assim como os
produtos e resíduos gerados.
As atividades de disposição de resíduos devem ser consideradas como fontes
potenciais de contaminação, mesmo aquelas em que tenham sido implantadas
medidas que possam proporcionar uma maior segurança à unidade, como camadas
impermeabilizantes e drenos. A ocorrência de contaminação de solos e águas
subterrâneas tem sido atribuída a muitos dos depósitos existentes no mundo,
inclusive naqueles considerados seguros (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001a).
No quadro 1 a seguir, são apresentados alguns exemplos de fontes de
informação e quais os tipos de informação podem ser obtidos, visando à
identificação de APs.
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Quadro 1 - Fontes de informação normalmente utilizadas para identificação de AP
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001a)

Algumas atividades comerciais também devem ser consideradas como APCs,
especialmente aquelas que manipulam substâncias tóxicas ou inflamáveis.
Além das indústrias em operação, as desativadas, conforme destaca Cunha
(1997), provavelmente se incluam entre as fontes de contaminação do solo e das
águas subterrâneas mais importantes na Região Metropolitana de São Paulo, uma
vez que sobre elas já não se exerce qualquer forma de controle ambiental e as
restrições à sua reutilização estão associadas às leis de zoneamento urbano, as
quais ainda não consideram as questões relativas à poluição ambiental.
Portanto, a escolha das atividades industriais e comerciais, que podem ser
definidas como Áreas Potencialmente Contaminadoras, é feita quando as seguintes
particularidades

são

observadas

SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001a):

(COMPANHIA

DE

TECNOLOGIA

DE
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existência de processos produtivos que possam causar
contaminação dos solos e águas subterrâneas;
presença de substâncias que possuem potencial para causar
danos aos bens a proteger via solos e águas subterrâneas;
a atividade industrial e comercial apresenta histórico indicando
manuseio, armazenamento e disposição inadequada de matériaprima, produtos e resíduos;
a atividade industrial e comercial apresenta histórico indicando a
ocorrência de vazamentos e acidentes;
a atividade industrial e comercial apresenta histórico na geração
de ASs e ACs.

De acordo com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(2007), a identificação das áreas potencialmente contaminadas (APs) existentes na
região de interesse será realizada pela Cetesb, utilizando-se de informações
contidas no Sistema de Fontes de Poluição (Sipol), em consonância com o Capítulo
III do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas.
A execução da etapa de priorização 1 visa selecionar, por meio dos critérios
definidos a seguir, dentre as APs identificadas, aquelas nas quais as etapas
seguintes do gerenciamento de áreas contaminadas deverão ser realizadas.
Aplicado o critério de priorização, caberá à Cetesb indicar as áreas
potencialmente contaminadas prioritárias. A etapa de priorização 1 será executada
pela Cetesb, quando julgar necessário. A priorização das Áreas Potencialmente
Contaminadas (APs) poderá ser realizada utilizando-se, total ou parcialmente, os
critérios listados a seguir:
a) áreas potenciais indicadas como fontes prioritárias pela Cetesb;
b) áreas potenciais cuja atividade foi considerada como fonte prioritária pela
Cetesb;
c) áreas potenciais localizadas em região onde ocorreu ou está ocorrendo
mudança de uso do solo;
d) áreas potenciais localizadas em região com evidências de contaminação
regional de águas subterrâneas;
e) áreas potenciais cuja atividade foi considerada prioritária para o
licenciamento renovável pela Cetesb.

Para as APs consideradas prioritárias, a Cetesb exigirá do Responsável Legal
a realização de avaliação preliminar. Em determinadas situações a Cetesb exigirá a
realização de investigação confirmatória de APs prioritárias.
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Quanto à abordagem governamental, Sánchez (1998) identificou cinco tipos
de abordagem para lidar com os problemas gerados pelas áreas contaminadas: a
negligente, a reativa, a corretiva, a preventiva e a proativa.
A abordagem negligente é observada em países ou regiões onde ainda não
existe

um

reconhecimento

público

dos

problemas

gerados

pelas

áreas

contaminadas. Sob a alegação de que a população não se preocupa com esses
problemas, não efetuando reclamações, ou alegando a existência de outros
problemas mais importantes, como, por exemplo, os vários problemas sociais
existentes em países em desenvolvimento, o problema das áreas contaminadas na
maior parte das vezes é ignorado.
A abordagem reativa caracteriza-se pela adoção de ações emergenciais em
situações onde os riscos ou danos são evidentes e existe pressão da população
para que os órgãos governamentais tomem alguma atitude.
Em geral os órgãos governamentais não estão preparados para tratar desses
problemas, gerando ações desarticuladas.
A abordagem corretiva adota formas planejadas e sistematizadas de ação,
prevendo-se as intervenções necessárias em áreas contaminadas prioritárias.
Pressupõe a necessidade de remediar áreas contaminadas após a
identificação e diagnóstico destas.
A abordagem preventiva considera que, embora os contaminantes possam
ter-se acumulado durante a operação de um empreendimento, eles devem ser
reduzidos ou eliminados quando de sua desativação ou fechamento. Tal enfoque
pressupõe, no mínimo, a preparação e implementação de um plano de desativação
do empreendimento.
A abordagem proativa é aquela que busca evitar que a contaminação se
acumule durante a operação de um empreendimento, minimizando assim os
impactos ambientais durante todo o ciclo de vida de uma instalação.

4.3 Gerenciamento de bacias hidrográficas no estado de São Paulo

A gestão de recursos hídricos baseada no recorte territorial das bacias
hidrográficas ganhou força no início dos anos 1990 quando os Princípios de Dublin
foram acordados na reunião preparatória à Rio-92 (Conferência das Nações Unidas
sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, em junho de 1992). Diz o Princípio n o 1 que
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a gestão dos recursos hídricos, para ser efetiva, deve ser integrada e considerar
todos os aspectos, físicos, sociais e econômicos. Para que essa integração tenha o
foco adequado, sugere-se que a gestão esteja baseada nas bacias hidrográficas
(WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 1992 apud PORTO; PORTO,
2008).
Em várias regiões e países consolidou-se a concepção de que a bacia
hidrográfica é a unidade mais apropriada para o gerenciamento dos recursos
hídricos, a otimização de usos múltiplos e o desenvolvimento sustentável. Por ter
características bem definidas, a bacia hidrográfica é uma unidade que permite a
integração

multidisciplinar

entre

diferentes

sistemas

de

planejamento

e

gerenciamento, estudo e atividade ambiental. A abordagem por bacia hidrográfica
tem várias vantagens apontadas por Tundisi (2003 apud NASCIMENTO; VILLAÇA,
2008, p.108-109), das quais podemos citar:


a bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras delimitadas
podendo estender-se por várias escalas espaciais;



é um ecossistema hidrologicamente integrado, com componentes e
subsistemas interativos;



oferece oportunidade para o desenvolvimento de parcerias e a resolução
de conflitos;



estimula a participação da população e a educação ambiental e sanitária;



garante visão sistêmica adequada para o treinamento em gerenciamento
de recursos hídricos e para o controle da eutrofização (gerentes,
tomadores de decisão e técnicos).

Torna-se preocupante o aumento da intensidade e variedade de usos sem o
planejamento adequado, que tem gerado muitos impactos nas bacias hidrográficas.
Eles normalmente são iniciados com a retirada da vegetação original, o que significa
dizer mudando a estrutura vertical da paisagem. A eliminação desse elemento, que
será substituído por outro de natureza distinta (cultivo ou uma construção qualquer),
provocará alterações na sua dinâmica geral, a começar pelo ciclo hidrológico que é
instantaneamente afetado.
Essas mudanças podem promover variações significativas no ambiente: o
desaparecimento do filtro protetor da superfície do solo; a alteração das condições
de infiltração e de escoamento de água; a instalação de processos erosivos que
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podem começar a remover os horizontes superficiais do solo modificando
paralelamente as formas da vertente; o aumento do volume de água nos canais
fluviais e junto com ela o aumento dos sedimentos; a alteração dos leitos do curso
d‘água; alteração no volume e no ritmo dos lençóis freáticos e mudança nas fontes
d‘água. Diante do exposto, uma nova estrutura e dinâmica surge, incorporando e
interagindo com os novos elementos dessa paisagem.
Em áreas altamente urbanizadas, a articulação entre as políticas urbanas (em
especial, uso e ocupação do solo, habitação e transportes), ambientais e de
recursos hídricos é fundamental e só pode ser alcançada mediante um processo
participativo e compartilhado entre todos os atores e instâncias envolvidos.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 21, ao definir os
princípios que fundamentam a gestão nacional de recursos hídricos e estabelecer
que a água é um bem público, considera a necessidade de uma política integrada
entre os corpos d‘ água e as terras que o circundam. O Estado de São Paulo, em
sua Constituição de 1988, além de aprofundar os princípios da Carta Magna,
estabelece as normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos, bem
como a organização e implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos (Sigrh), regulamentados por meio da Lei nº7.663 (SÃO PAULO,
1991).
Embora a legislação paulista tenha como principal objetivo o gerenciamento
integrado dos recursos hídricos, seus fundamentos indicam que os princípios do
modelo de gestão integrada das bacias hidrográficas vão além da necessidade
primaz de integração somente dos setores que envolvem os usos múltiplos da água.
A implantação dos Comitês de Bacia no Estado de São Paulo ocorreu a partir
de 1993, com composição tripartite - Estado, municípios e sociedade civil – e
paritária, no âmbito de cada uma das 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos (UGRHIs). Ao incorporarem um formato descentralizado e democrático,
vem encaminhando a resolução dos conflitos que interferem na disponibilidade de
água na bacia. Grande parte desses conflitos vão além da capacidade de gestão do
comitê, demandando uma ação articulada entre as instituições e atores que atuam /
interferem naquele território.
O comitê da bacia hidrográfica tem um papel fundamental na gestão e no
planejamento dos recursos hídricos e, consequentemente, do território que integra a
bacia, embora não seja a única instância nesse sentido. Suas ações devem
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contribuir às integrações intersetoriais e inter-institucionais que se encontram no
âmbito de outras esferas de planejamento e gestão, buscando minimizar os conflitos
nos recursos hídricos, de acordo com as características do território a ser gerido
(ALVIM, 2006).
A Lei nº 9.433/97, que representa a política nacional de recursos hídricos e
organiza o sistema de gestão, concretizou a gestão por bacias hidrográficas. Hoje,
no Brasil, os recursos hídricos têm sua gestão organizada por bacias hidrográficas
em todo o território nacional, seja em corpos hídricos de titularidade da União ou dos
Estados. Há certamente dificuldades em se lidar com esse recorte geográfico, uma
vez que os recursos hídricos exigem a gestão compartilhada com a administração
pública, órgãos de saneamento, instituições ligadas à atividade agrícola, gestão
ambiental, entre outros, e a cada um desses setores corresponde uma divisão
administrativa certamente distinta da bacia hidrográfica (PORTO; PORTO, 2008).
A lei nº997 (SÃO PAULO, 1976), da nova legislação de proteção e
recuperação dos mananciais nas sub-bacias hidrográficas da Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP) vinculada ao Sigrh, proporcionou aos sub comitês a
responsabilidade

de

elaborar,

de

modo

participativo,

os instrumentos de

planejamento ambiental - o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental
(PDPAs) e as leis específicas – que regulamentarão a nova legislação e poderão
contribuir para alterar a então degradação socioambiental presente nas áreas
protegidas da bacia metropolitana.
Foram, portanto, estabelecidos pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;
Capítulo IV; Artigo 5º, os seguintes instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Plano de Recursos Hídricos;
Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os
usos preponderantes da água;
Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
Cobrança pelo uso de recursos hídricos;
A compensação a municípios;
Sistema de Informações sobre recursos hídricos. (BRASIL,
1997)

Destacam-se os três princípios básicos da Política Estadual de Recursos
Hídricos no Estado de São Paulo — Descentralização, Participação e Integração —
indicados na Constituição Paulista de 1989 e explícitos na Lei Estadual nº 7.663
(SÃO PAULO, 1991), os quais enfatizam aspectos contidos no modelo de gestão
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integrada de bacias hidrográficas. A descentralização adota a bacia hidrográfica
como unidade de planejamento e gestão, possibilitando, assim, a atuação
descentralizada no âmbito do comitê de bacia desta unidade. A participação se
expressa a partir da identificação dos atores envolvidos nos conflitos relacionados
aos recursos hídricos, fato propiciado por meio da representatividade dos três
segmentos usuários da água nos fóruns estadual e regional (Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CRH e comitês das bacias). A integração tem em vista a não
dissociação da qualidade e quantidade da água, uma vez que é por meio da
mensuração da disponibilidade da água que as interferências das ações no território
da bacia hidrográfica são videntes (SÃO PAULO, 1991).
Buscando solucionar conflitos relacionados à água no âmbito do organismo
gestor regionalizado, o comitê de bacia, a Política de Recursos Hídricos do Estado
de São Paulo incorpora princípios de um processo de planejamento participativo.
A fase de integração participativa é o estágio institucional de organizações
modernas para gestão dos recursos hídricos e faz parte do desenvolvimento da
Administração pública, objetivando ajustá-la às necessidades da sociedade urbanoindustrial.
O modelo de gerenciamento de bacias hidrográficas baseado em integração
participativa implica no comprometimento consciente da sociedade e dos usuários
da água, após discussões a respeito do custos e do interesse de todos quanto ao
sucesso na gestão das águas. Cria-se uma vontade política local, que passa a ser o
vetor preponderante do sucesso da Administração Pública na utilização múltipla e
integrada dos recursos hídricos e na consequente proteção ambiental.
Considerando que a base institucional é a condição necessária para o
gerenciamento dos recursos hídricos, julgam os autores que as prioridades
nacionais do setor de recursos hídricos devem incluir (TUCCI; HESPANHOL;
NETTO, 2003):
a) proteção de mananciais e tratamento de esgotos;
b) preservação e aumento da disponibilidade de água nas áreas críticas;
c) adequado controle das enchentes urbanas;
d) conservação do solo rural.
A gestão integrada da bacia hidrográfica visa conciliar políticas setoriais de
gerenciamento dos recursos hídricos às políticas setoriais de gestão do território,

42

além de integrar eqüitativamente os usuários em relação ao planejamento dos
recursos hídricos.
Partindo do entendimento que a política de recursos hídricos tem como
função primordial implementar o gerenciamento integrado dos recursos hídricos,
tem-se como pressuposto que um comitê de bacia pode contribuir efetivamente para
a gestão integrada do território quando suas ações buscam formas de articulação
com os outros setores que atuam e conflitam no território da bacia hidrográfica
(ALVIM, 2006).
Segundo Cury (2006), três características fundamentais permitem definir a
bacia hidrográfica (espaço geográfico), para efeito de análise, planejamento e
gerenciamento:
1) as linhas divisórias de água como limites naturais totais ou parciais;
2) uma porção do território drenada por um sistema de tributários que
contribuem para alimentar um curso de água principal. Este último conduz
as águas superficiais até seu nível base, onde a bacia entrega suas águas
a outro sistema, geralmente outra bacia, lago ou mar;
3) uma dinâmica ambiental definida pelas interações sistêmicas entre os
recursos da água, solo e vegetação e o impacto que estas interações tem
nas decisões em matéria de uso dos recursos naturais tomadas por
distintos agentes econômicos.
A bacia hidrográfica é, portanto, uma unidade espacial relevante para analisar
os processos ambientais gerados como conseqüência das decisões em matéria de
uso e manejo dos recursos hídricos, solo e vegetação. Esta unidade (a bacia) é
portanto um marco geográfico propício para entender os impactos ambientais das
atividades humanas ali residentes.
A sub-bacia do rio Perequê está inserida na Bacia Hidrográfica da Baixada
Santista ou UGRHI 7. É a região onde o Comitê da Bacia da Baixada Santista (CBH
– BS) atua como responsável pela gestão dos recursos hídricos, conforme definiu a
Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991).
De maneira geral, de acordo com Centro Tecnológico da Fundação Paulista
de Tecnologia e Educação (1999), o uso da água para fins industriais, na Baixada,
está

fundamentalmente

concentrado

no

Polo

Petroquímico

de

Cubatão.
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Principalmente nas indústrias: Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) (5,2 m³/s) e
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) (3,2 m³/s).
4.4 Gerenciamento de bacias hidrográficas – experiências internacionais
Na Europa, a água é considerada um patrimônio comum das nações.
Segundo Moreno Junior (2006), as instituições responsáveis pela gestão dos
recursos hídricos na Europa apresentam uma diversidade muito grande que
ultrapassam as diversidades de caráter biofísicas inerente a cada bacia. Essas
diferenças não resultam de questões transitórias ou conjunturais e sim profundas, de
natureza histórica e cultural, pois refletem o ordenamento jurídico de cada país.
Apresenta-se, a seguir, no quadro 2 a seguir, uma síntese dos sistemas de
gestão da água na Europa e em seguida, a descrição da gestão de bacias
hidrográficas na França, Alemanha e Reino Unido.
País

Participação

Contribuições

dos Usuários

por uso da

(Comitês)

água

Não

Consultivos

Estado

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Bélgica*

Não

Não

Não

Não

Não

Dinamarca

Sim

Não

Não

Estado (3)

Não

Espanha

Sim (1)

Sim

Consultivos

Sim

Sim (4)

Finlândia

Sim

Não

Não

Projeto

Não

França

Sim (1)

Sim

Deliberativos

Sim

Sim

Grécia

Sim (1)

Sim

Projeto

Não

Não

Irlanda

Sim (1)

Não

Não

Projeto

Não

Itália

Não

Sim

Não

Projeto

Projeto

Luxemburgo

Sim (1)

Sim

Não

Não

Não

Países-Baixos

Sim

Sim

Deliberativos

Sim

Sim (5)

Portugal

Sim (1)

Sim

Projeto

Projeto

Projeto

Reino Unido

Sim

Sim

Não

Estado (3)

Técnicas

Suécia

Sim (1)

Não

Não

Não

Não

Coordenação

Planificação

Administrativa

por bacias

Alemanha*

Sim

Áustria*

(*estrutura
federativa)

Quadro 2 – Síntese dos Sistemas de Gestão da Água na Europa.
Fonte: Bourlon e Berthon (1998)
Legenda:
(1) Comitês nacionais, conselhos internacionais da água
(2) Sindicatos cooperativos da Rhur
(3) Limitadas
(4) Confederações hidrográficas
(5) Wateringues.

Agências de
bacia
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França
Na França, a Lei de Águas de 1964 permite, desde essa data, a gestão dos
recursos hídricos realizada de forma integrada e em bacias hidrográficas. O país
está dividido em seis grandes bacias hidrográficas: Adour-Garonne, Artois-Picardie,
Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Mediterranée-Corse e Seine-Normandie. Para
cada bacia hidrográfica existem Agências de Água e Comitês de Bacias
Hidrográficas (MORENO JUNIOR, 2006).
Em 1992, foi aprovada uma nova Lei de Águas, que manteve e confirmou a
estrutura básica da Lei de 1964. Dentre seus princípios, reforça-se a doutrina de que
o poluidor deve pagar pela poluição produzida e que a água faz parte do patrimônio
comum da nação. O objetivo dessa lei é a gestão equilibrada dos recursos hídricos,
visando assegurar, dentre outros fins, a valorização da água como bem, econômico
e a repartição com equidade desse bem (MORENO JUNIOR, 2006). Nessa
legislação destacam-se a adoção da bacia hidrográfica como unidade de
planejamento e gestão e a criação de um fundo de investimento, formado pela
contribuição dos usuários, base atual do sistema de cobrança pelo uso da água, por
meio das chamadas redevances (PIZAIA; CÂMARA; SEREIA, 2007).
Segundo Moreno Junior (2006), o sistema de gerenciamento dos recursos
hídricos na França inclui algumas instituições nacionais, regionais e de bacias
hidrográficas formando a Comissão Interministerial do Meio Ambiente. Como o
regime é unitário, o Governo Central controla e define as questões mais gerais
relativas ao ambiente e aos recursos hídricos. Essa Comissão é formada pelos
Ministérios da Saúde Pública, Indústria, Equipamento (infraestrutura), Agricultura,
Interior, Meio Ambiente, Economia e Finanças.
Segundo Pizaia, Câmara e Sereia(2007), as agências das bacias foram
criadas na década de 1960, abrangendo as seis regiões hidrográficas do país e
atuando como entidades financeiras e técnicas do sistema, apoiando os comitês de
bacia de sua área de abrangência.
A Agência de Bacia objetiva receber as taxas de poluição e de uso, além de
financiar as operações referentes à organização dos recursos hídricos e à luta
contra a poluição (KACZMAREC, 1996 apud PIZAIA;CÂMARA; SEREIA, 2007). O
comitê de Bacia é um organismo de decisão política de bacia hidrográfica,
considerado por Moreno Junior (2006) como o parlamento das águas. Ele tem a
responsabilidade de aprovar os programas plurianuais de desenvolvimento, o valor
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da taxa de poluição e da taxa de uso redevance, as despesas programadas pela
Agência de Bacia e o conjunto de atividades correlatas (TARQUÍNIO,1994).
Segundo Santos (2000), o objetivo da cobrança pelo uso da água na França é
recuperar todos os custos do sistema. No entanto, a fatura da água é complexa,
incluindo os serviços de água e esgotamento, algumas taxas e a parcela redevance
que é canalizada para a Agência de Bacia.
As receitas oriundas da cobrança são investidas nas próprias bacias, na
forma de gastos com gestão, estudos e pesquisas, investimentos de interesse
comum e empréstimos aos usuários. Com as receitas, os comitês conseguem
aportar 40% dos investimentos das bacias, enquanto os outros 60% são cobertos
por dotações orçamentárias do governo central. O papel das agências de Bacia é
promover ajuda aos executores das obras e intervenções aprovadas pelo
correspondente comitê de cada bacia (PIZAIA;CÂMARA; SEREIA, 2007).
Segundo Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (1998), com os
recursos arrecadados com a cobrança de despoluição, as agências de água
financiaram, sem encargos, os investimentos necessários ao cumprimento dos
programas quinquenais aprovados pelos comitês de bacias. O financiamento
realizado pelas seis agências de bacias nos seis objetivos da década de 1982-2001,
alavancou investimentos no período de 1992/96 em torno de US$ 3,0 bilhões/ano e
prevê para o quinquênio seguinte US$ 3,8 bilhões/ano.
Para melhor entender o sistema de gerenciamento de recursos hídricos e a
gestão de bacias na França, apresenta-se a seguir uma síntese dos principais
agentes e mecanismos de gestão (MORENO JUNIOR, 2006):
a) Principais Agentes:
 o Ministério relativo a área ambiental é o principal responsável
pela gestão;
 o licenciamento das captações e descargas é licenciado pelo
Prefét em nível do departamento;
 a Polícia da Água é responsável pela fiscalização das ações
relativas aos danos ambientais;
 as Agencias de Água recebem as taxas de captação e
descarga e distribuem para os fundos em forma de
empréstimo ou subsídios, tendo em vista a diminuição da
poluição e são utilizados para investimento;
 os municípios são os responsáveis pela distribuição de água e
pelo tratamento dos efluentes, embora as empresas privadas
tenham papel relevante na gestão e operação do sistema;
 a participação da sociedade é feita por representantes eleitos,
destacando a população rural com níveis elevados de
participação a nível local.
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b) Mecanismo de Gestão:
 os Planos de Bacia tem valor legal e são elaborados por meio
de consenso;
 todas as descargas e captações necessitam de licenciamento;
 o sistema de cobrança geram receitas que são reinvestidas na
própria bacia geradora dos recursos;
 sistema bastante descentralizado de gestão da água com o
Estado, os Municípios e as Agências de Bacia como principais
agentes.

O sistema integrado e descentralizado na França, permite que o controle
direto sobre a execução dos serviços seja exercido pelas autoridades locais. O
processo de planejamento dos recursos hídricos na França é realizado por meio da
elaboração de planos em diferentes escalas. Segundo Moreno Junior (2006), o
Plano de Aproveitamento e de Gestão dos Recursos Hídricos (SAGE), elaborado
regionalmente, no âmbito de uma bacia hidrográfica, é, posteriormente, integrado ao
Plano Direto de Aproveitamento e de Gestão das Águas produzido para grandes
bacias hidrográficas, com objetivo de dar coerência e articulação ao processo de
planejamento e de intervenção nos recursos hídricos.

Alemanha
Os principais usos da água da Alemanha estão relacionados a abastecimento
público, uso industrial e refrigeração de usinas de geração de energia. Outros usos
da água são representados pelo sistema de hidrovias, muito utilizadas no país.
Menos representativas estão os usos relacionados à geração de energia e à
irrigação (MORENO JUNIOR, 2006).
O modelo institucional de gestão das águas na Alemanha foi aprovado em
1957, mas somente foi revisado no ano de 1986. As leis mais abrangentes são
federais, o que se deve ao fato da Alemanha ser uma república federativa. A leis
federais são complementadas por leis estaduais detalhadas. Os estados têm a
responsabilidade de gestão por meio dos escritórios regionais das secretarias de
Meio Ambiente e dos departamentos de Água (ORGANISATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION DEVELOPMENT, 1993, 1994, 1995, apud PIZAIA; CÂMARA;
SEREIA, 2007).
Na gestão alemã destaca-se a lei de Taxação de Efluentes, datada de 1976,
porém revisada em 1994. A partir dessa revisão, foram definidos recursos
financeiros para a adoção de medidas de proteção dos recursos hídricos,
incentivando a redução da poluição hídrica. Dentro da política de gestão dos
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recursos hídricos da Alemanha, destaca-se a atuação de duas associações que
foram fundidas em 1990: a do Ruhr (Ruhverband), que visa à melhoria da qualidade
da água da região, e a Barrageiros do Ruhr (Ruhrtalsperrenverein). Juntas são
responsáveis pela construção e operação de reservatório de regularização de vazão,
possuindo como integrantes os industriais e as comunidades locais. A partir das
assembléias, formadas por aproximadamente 1.500 membros, é decidido de que
maneira os recursos devem ser aplicados, bem como, o valor das taxas a serem
cobradas (PIZAIA; CÂMARA; SEREIA, 2007).
Segundo Moreno Junior (2006), a Alemanha foi o berço da gestão de bacias.
Na região industrializada do Ruhr, os Estados e o Governo Federal delegaram aos
agentes da bacia o controle sobre o abastecimento de água público e industrial.
Apenas os membros da Cooperativa e por meio de pagamento de tarifas fixadas, é
possível ter água e lançar esgotos e efluentes industriais. A associação regional (e a
cobrança de uma tarifa para realizar obras e serviços e operar o sistema) foi a forma
encontrada para garantir abastecimento às cidades e industrias e o desenvolvimento
econômico da região. Em outras localidades do país, o sistema é outro e existem
muitos consórcios e associações de municípios que atuam em água, esgoto e lixo.
Para melhor entender o sistema de gerenciamento de recursos hídricos e a
gestão de bacias na Alemanha, apresenta-se a seguir uma síntese dos principais
agentes e mecanismos de gestão (MORENO JUNIOR, 2006):
a) Principais Agentes:
 destaque para o Ministério Federal do Ambiente, mas outros
ministérios atuam na gestão;
 cabe aos Estados a principal atribuição pela gestão das águas;
 a LAWA (associação das agências estaduais de água) tem
importante papel de coordenação;
 a regulação é exercida ao nível estadual, regional e local;
 cabe aos municípios a responsabilidade pelo abastecimento e
tratamento de água;
 as empresas privadas têm um pequeno papel na gestão;
 a participação da sociedade civil se dá por representantes locais
eleitos e pelos tribunais administrativos.
b) Mecanismo de Gestão:
 a gestão é incentivada, porém até agora só nos grandes rios;
 todas as descargas de efluentes e captações são obrigadas a ter
licenciamento. No processo de gestão, é política desencorajar as
descargas diretas nos mananciais hídricos;
 as taxas de captação são variáveis, dependendo de cada Estado;
 as taxas de poluição estão baseadas num sistema de incentivos
no sentido de reduzir as cargas poluentes, levando em
consideração as melhores tecnologias;
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 questões trans-fronteiriças são importantes.

Reino Unido
No Reino Unido, o governo central tem as principais responsabilidades pela
política de gestão nacional das águas. A Autoridade Nacional da Água é o órgão que
determina a estratégia geral do uso dos recursos hídricos para a Inglaterra e para o
País de Gales, e conta com representantes do Ministério da Agricultura, Pesca e
Alimentos, de secretarias e representações das 10 superintendências regionais de
bacia que abrangem todo o território. (PIZAIA; CÂMARA; SEREIA, 2007; LANNA,
2001)
As 10 superintendências regionais, que correspondem às principais bacias
hidrográficas, possuem responsabilidades amplas, englobando o uso, controle e a
conservação dos recursos hídricos. Elas controlam ou cumprem de forma cumulativa
os gerenciamentos da oferta do uso da água (quantidade e qualidade), das
intervenções nas bacias hidrográficas, e a maioria dos gerenciamentos dos usos
setoriais da água, com ênfase principal no abastecimento de água e esgotamento
sanitário. Isto centralizou as ações executivas, ficando estas superintendências
responsáveis pelo patrimônio e pela construção, operação e manutenção de quase
todas as obras hidráulicas na bacia (LANNA, 2001).
As superintendências são compostas por um conselho de administração,
formado por representantes das comunidades, das indústrias e dos governos locais
e central, realizando-se aí a integração participativa. Possuem autonomia financeira,
tendo como fonte principal de receita a cobrança pelo uso da água, e técnicoadministrativa, por força da atuação de um corpo técnico e gerencial expressivo
(LANNA, 2001).
Para melhor entender o sistema de gerenciamento de recursos hídricos e a
gestão de bacias no Reino Unido (Inglaterra e País de Gales), apresenta-se a seguir
uma síntese dos principais agentes e mecanismos de gestão (MORENO JUNIOR,
2006):
a) Principais Agentes:
 o principal gestor das águas é o Ministério do Ambiente, forte
controle da administração central;
 existem entidades de regulação nacional: EA – Cuida da gestão
dos recursos hídricos e da poluição industrial com base nas
bacias hidrográficas, Office for Water Services (OFWAT) Responsável pelas questões econômicas, e a Drinking Water
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Inspectorate (DWI) - É responsável pela qualidade da água
potável;
 a participação da sociedade é feita pelas comissões, consultas e
registros;
 os recursos relativos as licenças ambientais são transferidos para
o Ministério do Ambiente;
 a Escócia e a Irlanda do Norte têm sistemas institucionais próprios
e diferentes dos da Inglaterra do País de Gales.
b) Mecanismo de Gestão:
 os Planos de Bacia referendam as prioridades e servem de base
nas discussões;
 todas as descargas e captações requerem licenciamento. A
qualidade ambiental é que define os requisitos mínimos
dependendo da emissão das indústrias;
 o sistema de cobrança têm como objetivo o custeio e o
monitoramento da administração;
 gestão integrada com base nas bacias hidrográficas;
 tarifas moderadas de água e esgoto.
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A sub-bacia do rio Perequê está inserida na bacia do rio Cubatão, que tem
sua bacia situada entre a Grande São Paulo e a Baixada Santista, na vertente
atlântica da Serra do Mar. Circunda o estuário de Santos e deságua na mesma
cidade por meio de vários canais de tipo déltico dentro do mangue. O rio Cubatão
passa a banhar o município após receber, à margem esquerda, o rio Pilões e a
vazante da foz do rio Passareuva pertencente ao Município de Cubatão. São
afluentes da margem esquerda o rio das Pedras e o Perequê; todos os afluentes da
margem esquerda descem a Serra do Mar. O rio Capivari é considerado o principal
afluente da margem direita.
A figura 4 apresenta a delimitação da sub-bacia do rio Perequê e, portanto, a
localização exata da área de estudo, que está inserida no município de Cubatão,
São Paulo. A figura 4 a seguir apresenta também todos os Municípios, toda a
hidrografia e corpos d‘água que circunda a área de estudo, permitindo a visualização
e percepção da dinâmica regional. Além disso, é possível relacionar a sub-bacia do
Perequê, com as demais bacias hidrográficas da Serra do Mar.
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Figura 4 – Localização e delimitação da sub-bacia do rio Perequê, Cubatão, SP.
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)
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5.1 Uso e ocupação do solo

O uso e ocupação do solo urbano é de responsabilidade do município. Para
tanto, o município conta atualmente com a política nacional de desenvolvimento
urbano, aprovado pela Lei Federal nº10.257/01, conhecida por Estatuto da Cidade,
pelo qual lhe cabe instituir sua política de desenvolvimento urbano. Segundo a
Constituição Federal (BRASIL, 1988), cabe ainda ao município administrar as
funções de interesse municipal em seu território, devendo ainda exercer o controle
da ocupação nessas áreas quanto ao desmatamento, ocupações indevidas, entre
outros (PHILIPPI JUNIOR; ROMÉRO; BRUNA, 2004).
A apropriação, ocupação e uso adequado de áreas de proteção de
mananciais são de responsabilidade do estado e do município, sendo que, no
Estado de São Paulo é gerido no âmbito das bacias e sub-bacias hidrográficas por
meio de comitês e sub-comitês (PHILIPPI JUNIOR; ROMÉRO; BRUNA, 2004).
No município de Cubatão, a evolução demográfica foi bastante acelerada a
partir de 1950, após a emancipação do município e a construção da Refinaria
Presidente Bernardes – Petrobrás, quando teve início a fase de industrialização,
contribuindo drasticamente para a ocupação de áreas ecologicamente frágeis.
Segundo Gutberlet (1996), entre 1950 e 1980 ocorreram movimentos migratórios de
forma explosiva em Cubatão, em especial de trabalhadores oriundos do Nordeste,
face à grande procura de mão de obra necessária para a construção e expansão
das fábricas. Após o término das obras, o número de empregados mantidos era
bastante reduzido, levando esses trabalhadores desempregados à ocupação ilegal
de terrenos pouco valorizados ou públicos, como margens de rodovias e ferrovias e
áreas de proteção ambiental.
Em Cubatão, o principal problema ambiental observado são as invasões às
áreas de conservação ambiental, atingindo praticamente 60% dos habitantes. Das
12 Unidades de Conservação invadidas na Baixada Santista, 10 localizam-se em
Cubatão.
Além disso, o processo de industrialização de Cubatão e na sub-bacia do rio
Perequê ocorreu em ritmo acelerado, usualmente sem planejamento e ignorando os
aspectos, socioambientais, originando uma série de impactos ao município e região,
dentre os quais: danos à vegetação da Serra do Mar, contaminação do solo e águas
subterrâneas, problemas de saúde ocupacional e saúde pública, entre outros.
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Neste item, são abordadas, as classes de uso e ocupação do solo na subbacia do rio Perequê (Quadro 3), que foram adotadas para elaboração da carta de
uso e ocupação do solo da área de estudo (Figura 5). Representa o uso e ocupação
do solo na sub-bacia estudada, que confirma a principal categoria de uso que é a
mata (vegetação primária e secundária). Quanto a ocupação urbana, prevalece a
histórica área de ocupação industrial de grande influencia na qualidade dos recursos
hídricos do rio Perequê.
Para a delimitação das categorias de uso e ocupação do solo, cartografada
em escala superior a 1:20.000 e apresentada em 1:50.000, foi utilizada a ortofoto de
2001/2002 (ENGEFOTO, 2002 apud INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008). Para a área de estudo, cinco classes foram
identificadas, conforme critério proposto por Almeida e Freitas (1996, apud
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2008) e apresentadas no Quadro 3.
A carta de uso e ocupação do solo (Figura 5), na escala 1:50.000, considerou
classes de uso de acordo com suas interferências no processo de contaminação do
solo

Categoria de uso e
ocupação

Característica da ocupação

Cobertura vegetal (mata)

Constituída por formação florestal do tipo Floresta Ombrófila Densa
(Mata Atlântica), mata densa, com altura média de 15 metros, com
algumas espécies de até 40 metros, com rico sub-bosque
(samambaias, palmeiras e epífitas).

Campo antrópico

Vegetação caracterizada, principalmente, pela presença de gramíneas,
cuja altura, geralmente, varia de 10 a 15 cm aproximadamente,
constituindo uma cobertura que pode ser quase contínua ou
apresentar-se sob a forma de tufos deixando, nesse caso, alguns
trechos de solo a descoberto. Espaçadamente poderão ocorrer
pequenos subarbustos e, raramente, arbustos.

Solo exposto; movimento
de terra; talude viário

Áreas que sofreram terraplanagem, apresentando solo exposto pela
remoção da cobertura vegetal; áreas que se encontram sem cobertura
vegetal, devido à ação de processos erosivos; ou que constituem
taludes viários.

Área urbana em
consolidação

Áreas constituídas por conjuntos habitacionais, loteamentos e favelas,
em processo de ocupação, portanto com infra-estrutura urbana
parcialmente instalada ou ausente.

Área industrial

Área caracterizada pela presença de grandes edificações, pátios, ou
outras instalações associadas ao desenvolvimento da atividade
industrial.

Quadro 3 – Classificação do uso e ocupação do solo da área estudada
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)
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Figura 5– Mapa de uso e ocupação do solo da Sub Bacia do Rio Perequê.
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)
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5.2 Fontes pontenciais de contaminação

A discriminação das fontes potenciais conforme, quadro 4, permitiu o
estabelecimento das áreas potenciais de contaminação na sub-bacia do rio Perequê.
Para a caracterização das fontes potenciais, o critério para determinar o
resíduo de cada fonte (indústria, saneamento, área contaminada, etc.), está baseado
na premissa de que o contaminante é produzido ou manipulado pela fonte ou está
presente como contaminante na matéria prima, nos insumos, ou no produto, ou
ainda, é gerado direta ou indiretamente pelo processo produtivo ou sistemas de
tratamento.
A Resolução n.º 3, da Secretaria de Meio Ambiente (2006), define fonte
potencial de contaminação de solo e águas subterrâneas como: área, local,
instalação, edificação ou benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades
que por suas características possam manipular ou acumular quantidades ou
concentrações de matérias e/ou substâncias em condições que possam torná-la
contaminada.

Tipologia

Atividades

Principais contaminantes

Minerais Metálicos

Extração e beneficiamento de minerais
metálicos ferrosos e não ferroso

Ferro, chumbo, alumínio, cobre,
cromo, cádmio, estanho, níquel,
manganês, vanádio antimônio

Minerais Não
Metálicos

Extração e beneficiamento de minerais não
metálicos (fosfatos, baritas, piritas, nitratos,
potássio, fósforo, enxofre, amianto, talco,
grafite natural)

Alumínio, ferro, manganês bário;
berílio; nitratos, sulfatos,
fluoretos; asbestos.

Petróleo, Gás
Natural, Carvão
Mineral

Extração de petróleo cru, gás natural, xisto,
carvão, areias, betuminosas, linhito, turfa,
antracito, hulha.

Hidrocarbonetos, fenóis, ácidos
e bases

Refino de Petróleo,
Coque,
Combustíveis
Nucleares e
Álcool.

Fabricação de: produtos do refino do
petróleo (butano,GLP, metano, propano,
gasolina, nafta, gás natural,querosene
comum e de aviação); óleos
(diesel,combustível, gasóleo); produtos
aromáticos; ceras, minerais, parafina;
hexano vaselina; aguarrás; lubrificantes;
asfalto; coque e alcatrão de petróleo;
alcatrão e gás de hulha; álcool; anidro e
hidratado; combustíveis nucleares (urânio e
tório).

Hidrocarbonetos, fenóis, ácidos
e bases,potássio, nitrato, sulfato,
vanádio,antimônio, bário, berílio,
tálio, mercúrio, selênio, resíduos
radioativos ,hidrocarbonetos
policíclicos-PAH

continua
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Tipologia

Atividades

Principais contaminantes

Produtos Minerais
Não Metálicos

Fabricação de canos, manilhas, ladrilhos,
azulejos, tubos, conexões, mosaicos,
pastilhas, artefatos de cré, material sanitário,
porcelana, faiança e misturas betuminosas.

Chumbo, cobre, cromo, níquel,
cádmio, antimônio, bário,
alumínio, tálio, silicatos.

Material Refratário

Fabricação de materiais aluminosos,
silicosos, silicoaluminosos, grafitosos, pósexotérmicos e refratários.

Chumbo, cobre, cromo, níquel,
silicatos, alumínio.

Metalurgia Básica

Produção de ferro e aço; fundidos,
laminados, forjados, soldas e ânodos;
metalurgia de metais preciosos; galvânica
(tempera, cementação, cromação,
zincagem, niquelação, anodização
estanhagem e douração)

Ferro, cádmio, chumbo, cobre,
cromo, bário níquel, antimônio,
cianetos, asbestos, bifenilas
policloradas-PCB, solventes,
hidrocarbonetos, tintas, óleos e
graxas

Máquinas e
Equipamentos

Fabricação de máquinas, equipamentos e
acessórios em geral

Ferro, alumínio, chumbo, cobre,
cromo, cádmio, níquel, vanádio,
antimônio, tungstênio, cianetos,
hidrocarbonetos, óleos e graxas,
solventes.

Material Elétrico e
Eletrônico

Fabricação de materiais equipamentos e
acessórios para produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica de alta e
baixa tensão; pilhas, baterias e lâmpadas

Ácidos, bases, fenóis,
hidrocarbonetos, chumbo, cobre,
cromo, níquel, cádmio, mercúrio,
antimônio, bário, óleos e graxas

Fabricação e montagem de veículos
Ferro, cádmio, chumbo, cobre,
(rodoviários e ferroviários), reboques,
Equipamentos de
cromo, berílio, níquel, cianetos,
carrocerias, máquinas, motores e turbinas;
Transporte
hidrocarbonetos, tintas e
construção e reparação de embarcações e
solventes
aeronaves, incluindo peças e acessórios
Produtos de
Madeira

Peças e artefatos de madeira com
tratamento a base de produtos químicos,
preservação e imunização da madeira.

Hidrocarbonetos, chumbo,
cobre, cromo e compostos
organoclorados.

Celulose e Papel

Fabricação de : celulose, pasta mecânica,
polpa de madeira, papel, papelão e
cartolina

Óleos e graxas, ácidos, bases;
bário, alumínio, chumbo,
cádmio, cromo, sulfetos,
cloretos.

Borracha

Beneficiamento de borracha natural e
produção de borracha sintética

Selênio, hidrocarbonetos,
cianetos

Couros e Peles

Preparação de Couros e Fabricação de
Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e
Calçados; secagem, salga, curtimento, e
outras preparações de couros e peles,
inclusive subprodutos

Cromo, níquel, cádmio, bário,
cianeto, fluoretos, ácidos, óleos
e graxas, sódio, corantes
continuação
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Tipologia

Atividades

Principais contaminantes

Química

Fabricação de produtos químicos,
petroquímicos e agroquímicos

Ácidos, bases, metais,
solventes, fenóis, cianetos

Farmacêutica e
Veterinária

Fabricação de medicamentos

Ácidos, bases, metais,
solventes, fenóis, cianetos

Perfumaria

Fabricação de produtos de perfumaria e
cosméticos

Óleos e graxas, glicerina,
chumbo zinco

Sabões e
Detergentes

Fabricação de sabões, detergentes e
domossanitários

Fluoretos, surfactantes

Utilidade Pública
e Tratamento de
Efluentes e
Resíduos

Aterros Sanitários, aterros industriais,
estações de tratamento de esgotos,
cemitérios, incineradores; estação de
tratamento de águas residuárias
industriais; recuperação de tambores e
bombonas; unidades de reciclagem de
resíduos; produção e distribuição de
Eletricidade e Gás

Ácidos, bases, metais,
solventes, fenóis, cianetos

Serviços

Lavanderias a sêco, oficinas mecânicas,
garagens de veículos de transporte
coletivo, transportadoras, postos de
abastecimento de combustível

Amônia, solventes,
hidrocarbonetos,
hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos-PAH.

Têxtil

Beneficiamento e acabamento de fios e
tecidos

Chumbo, cobre, cromo,
cianetos, hidrocarbonetos,
corantes

Gráfica

Serviços de impressão em geral,
excetuando serviços de computação
gráfica e utilização de meios digitais

Chumbo, cádmio, cromo,
solventes

Alimentícia

Abatedouros, matadouros, frigoríficos

Sódio

Hidrocarbonetos, fenol, óleos e
graxas, etanol e metanol,
hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos - PAH
Quadro 4 - Fontes pontuais com potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente (2006)
Combustíveis e
Produtos
Químicos

Bases de distribuição de produtos
químicos e combustíveis
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6 RESULTADOS OBTIDOS

A partir da caracterização da área de estudo, são mostrados os resultados
obtidos, que permitem propor diretrizes para o gerenciamento das áreas fontes
potenciais de contaminação.

6.1 Caracterização das fontes potenciais de contaminação na sub-bacia do rio
Perequê
Nesse contexto, apresenta-se uma síntese das diversas atividades que
podem de contaminar a sub-bacia do rio Perequê.
Os lançamentos de efluentes na área de estudo se diferem em efluente
doméstico e efluente industrial. Para cada uma dessas fontes, foi objetivo deste
trabalho sistematizar os contaminantes dos lançamentos, por meio de dados já
existentes e divulgados.

6.1.1 Efluentes domésticos/sanitários

O lançamento de efluentes domésticos, é um problema de poluição difusa. A
poluição conduzida por esgotos domésticos apresenta características básicas que
demandam preocupação com o meio ambiente, envolvendo principalmente matéria
orgânica, microorganismos patogênicos e concentrações de fósforo e nitrogênio.
No caso da sub-bacia do rio Perequê, o lançamento de efluentes domésticos
e portanto sanitário, ocorre por meio das atividades industriais quanto à sua infraestrutura, como por exemplo sanitários dos funcionários e cozinhas. Estes pontos de
lançamento estão representados na figura 6 deste trabalho.
Destacam-se os principais parâmetros que podem ser comprometidos pela
adição de matéria orgânica por meio do lançamento de efluentes domésticos e
alguns exemplos de alteração desses parâmetros:
a) oxigênio dissolvido (OD): entre outras funções, o OD indica a capacidade
de um corpo de água manter a biota aquática;
b) pH: define o caráter ácido, básico e neutro da água. Alterações brutas do
pH na água podem resultar no desaparecimento dos organismos
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presentes nos corpos d‘água e tornar o recurso inutilizável no ponto de
vista de consumo;
c) fósforo: a presença de fósforo nos corpos d‘água desencadeia a
proliferação de algas ou plantas aquáticas indesejáveis, podendo conduzir
ao processo de eutrofização;
d) amônia (nitrogênio amoniacal): em grandes quantidades pode causar
sufocamento de peixes;
e) turbidez: altos índices de turbidez reduzem a fotossíntese da vegetação
submersa.

De maneira geral, no município de Cubatão, as casas sobre palafitas no
mangue, os assentamentos ao longo das estradas e ferrovias, além de extensos
núcleos habitacionais, ainda não possuem nenhum saneamento básico, com
exceção do projeto piloto de saneamento nas regiões mais baixas dos bairros Cota,
no Pinhal do Miranda, Serra do mar. Os moradores dos bairros Cota abastecem-se
com água dos inúmeros riachos e afluentes do rio Cubatão, por meio de mangueiras
de borracha que levam água às suas casas. A água usada e o esgoto (quando não
existe fossa) são despejadas em valas a céu aberto, comprometendo a potabilidade
da água no sopé da encosta e facilitando a disseminação de doenças.
(GUTBERLET, 1996, p. 244).
A autora ainda relata que, em alguns pontos dos núcleos habitacionais, a
coleta seletiva do lixo é praticamente inexistente. O acesso estreito, por exemplo,
impede uma coleta eficiente nessas regiões. Dessa forma, a prefeitura disponibiliza
pequenos containers, onde os moradores podem depositar o seu lixo, mas muitas
vezes o lixo é despejado no mangue, rios e ribeirinhos ao redor.
Em Cubatão, além da água, a Sabesp é responsável também pelo tratamento
do esgoto. Atualmente, 35% do esgoto das áreas urbanas regulares do município é
coletado e tratado por lagoa de aeração e decantação que está sendo ampliada. Um
problema enfrentado pela companhia são as ligações clandestinas de águas pluviais
na tubulação de esgoto, provocando transbordamento e dificuldades no tratamento
(CENTRO

DE

INTEGRAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

EMPRESARIAL

DA

BAIXADA SANTISTA, 2006).
Como ação de controle e monitoramento, a Cetesb criou a Rede de
Monitoramento da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo em
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1974, em atendimento à Lei no 118 (SÃO PAULO, 1973). A Portaria nº 518, do
Ministério da Saúde (2004), também exige, em seu Artigo 19, que os mananciais
superficiais devam conter um plano de monitoramento compatível com a legislação
vigente.

Figura 6 - Pontos de lançamento de efluentes sanitários, na sub-bacia do rio Perequê
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)
Legenda:
____ Limite da sub-bacia
Efluentes Sanitários

6.1.2 Efluentes industriais

Na década 50, durante a ocupação industrial na sub-bacia do rio Perequê, a
ausência de controle e monitoramento, além de pouca preocupação com as
questões

de

contaminação

dos

recursos

naturais,

ocasionou

incessantes

lançamentos de efluentes industriais pelas indústrias do Polo Industrial em Cubatão.
Atualmente, com algumas leis criadas, com a pressão da opinião pública e da
imprensa, as indústrias se preocupam cada vez mais com sua imagem, adotando
ações de controle de efluentes industriais por meio de tecnologias.
De maneira geral, dependendo da natureza da indústria, os efluentes
industriais podem conter elevadas concentrações de matéria orgânica, sólidos em
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suspensão, metais pesados, compostos tóxicos, microorganismos patogênicos e
substâncias teratogênicas, mutagênicas e cancerígenas (PHILIPPI JUNIOR;
ROMÉRO; BRUNA, 2004).
Para essa fonte potencial de poluição, foram selecionadas as indústrias da
sub-bacia do rio Perequê, mais representativas em termo de produção e histórico de
emissão de poluentes, de diversos setores, entre eles o petroquímico e o de
fertilizantes. Os possíveis compostos dos seus efluentes decorrem de seu processo
produtivo, além da matéria prima utilizada. Na seção 6.3, apresenta-se uma síntese
dos

parâmetros

físico-químicos

que

foram

analisados

(COMPANHIA

DE

TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2008b) e tiveram sua presença
detectada acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 para água
e sedimento (Seção 6.2, Quadro 15).
Apresenta-se a seguir, a localização dos pontos de lançamento de efluentes
industriais (Figura 7), levantados por meio dos relatórios de outorga do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

Figura 7 – Pontos de lançamento de efluentes industriais, na sub-bacia do rio Perequê.
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008);
Departamento de Água e Energia Elétrica (2008)
Legenda:
____ Limite da sub-bacia
Efluentes Industriais
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6.1.3 Dutovias

Os dutos são alternativas satisfatórias ao escoamento de grandes
quantidades de produtos, diminuindo o tráfego de cargas perigosas por caminhões e
trens, e reduzindo o risco de acidentes ambientais (COMPANHIA DE TECNOLOGIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2008a). Apesar de construídos e operados dentro
de padrões máximos de segurança internacional, os dutos estão sujeitos à erosão,
corrosão, queda de rochas, deslizamentos de terra e vandalismo, os quais podem
ocasionar os vazamentos, potencializados pela alta pressão com que os produtos
são bombeados.
A malha de dutos na região da Baixada Santista deve ser considerada uma
área potencial de contaminação, pelo seu trajeto em áreas ocupadas ou áreas de
preservação/ou conservação permanente, como é o caso da Serra do Mar.
Necessita ser tratada como áreas potenciais de contaminação, também pelos
produtos que transportam como hidrocarbonetos, por exemplo.
Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001b), os:
Dutos são tubulações especialmente desenvolvidas e construídas de
acordo com normas internacionais de segurança, para transportar
petróleo e seus derivados, álcool, gás e produtos químicos diversos
por distâncias especialmente longas, sendo então denominados
como oleodutos, gasodutos ou polidutos.

A presença da Refinaria Presidente Bernardes ressalta a importância de
monitorar continuamente esta fonte potencial de contaminação.
Apresenta-se, a seguir, no quadro 5, a relação da atividade dutoviária com os
principais contaminantes envolvidos.

Tipologia

Atividades

Principais contaminantes

Dutos

Transporte dutoviário

Gasolina, Nafta, Xileno,
Amônia, Petróleo, Diesel, GLP
(Propano e Butano)

Quadro 5 - Relação da atividade dutoviária com os principais contaminantes envolvidos
Fonte: Petrobrás, 2007

Entre os impactos negativos que esse empreendimento pode gerar, têm-se
incêndios, restrição do uso do solo e afetar indiretamente e diretamente a saúde da
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população. Os bosques de manguezais, praias, costões rochosos, rios e estuários,
bem como a respectiva fauna e flora associada, podem ser altamente afetados e
prejudicadas por toda a região da Baixada Santista caso haja um vazamento.
A ocorrência de dois graves acidentes envolvendo dutos, no estado de São
Paulo, tiveram grande repercussão, um deles em 1983, com 2.500 m³ de petróleo
vazados em Vila Socó, e em 1984, com 1.200 m³ de gasolina vazados, com
registros de mortos e feridos, mas que também merece destaque, têm-se o registro
do vazamento de 15.000 litros de amônia, em 1985, em Cubatão (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001b).
Após os acidentes citados, hoje, os dutos são construídos com chapas que
recebem vários tratamentos contra corrosão e passam por inspeções frequentes, por
meio de modernos equipamentos e monitoramento à distância. Entre os dispositivos
de segurança estão válvulas de bloqueio, instaladas em vários intervalos das
tubulações para impedir a passagem de produtos, em caso de anormalidades.
Dessa forma, um duto permite que grandes quantidades de produtos sejam
deslocados de maneira segura, diminuindo o tráfego de cargas perigosas por
caminhões, trens ou por navios e, consequentemente, diminuindo os riscos de
acidentes ambientais (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2001b).
Ainda que os dutos sejam construídos e operados dentro dos padrões
máximos de segurança, estão sujeitos à erosão, deslizamentos de terra, corrosão,
queda de rochas, atos de vandalismo, ação de terceiros, os quais podem ocasionar
os vazamentos. Devido a alta pressão com que os produtos são bombeados e a
periculosidade das substâncias transportadas, os danos ambientais e risco à saúde
humana são fatores que enquadra essa atividade no grupo de risco e com potencial
de contaminação.
Todos

esses

possíveis

danos

e

a

periculosidade

das

substâncias

transportadas justificam a categorização das dutovias como fontes potenciais de
contaminação. Mesmo quando de transposição de água, em caso de acidente
certamente provocará intenso processo erosivo.
A malha de dutos utilizada neste estudo, está representada na Figura 8 a
seguir e foi fornecida pela Petrobras, e acrescida de levantamentos realizados por
fotos aéreas, sendo correlacionada com os possíveis contaminantes envolvidos
nessa atividade, tais como os hidrocarbonetos, nafta, octano, dentre outros.
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Figura 8 – Localização das Dutovias na sub-bacia do rio Perequê
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)

6.1.4 Rodovias

Na Baixada Santista, o Porto de Santos destaca-se como um dos principais
pontos de origem e destino de cargas tanto rodoviárias quanto ferroviárias. Dentre
os produtos transportados muitos são perigosos. O transporte de produtos perigosos
pode causar diversos acidentes e outros prejuízos à saúde e ao meio ambiente,
principalmente quando há falta de capacitação dos motoristas, condições
inadequadas de trabalho e dificuldade em respeitar a legislação excessivamente
rigorosa (SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA, 2007).
As exigências do desenvolvimento econômico impõem a movimentação de
produtos perigosos pelos diversos modais de transporte, que se mostram
fundamentais para a cadeia produtiva. A atividade do transporte de produtos
perigosos envolve riscos porque sempre existe a possibilidade de acidentes
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001b).
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O transporte rodoviário de produtos perigosos é intenso nessa sub-bacia,
essencialmente ao longo da rodovia Cônego Domenico Rangoni, que interliga a
rodovia Imigrantes (São Paulo) à Baixada Santista (indústrias e Porto de Santos).
Representa um grande risco potencial difuso de contaminação dos corpos d‘água,
não somente pelas cargas perigosas que transitam sobre elas, mas também pela
poluição acumulada na pista de dejetos de pneus, entre outros resíduos. De acordo
com Prodanoff (2005), entre os poluentes comuns, no caso da poluição acumulada
na pista, encontram-se metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
(PAH), e óleos e graxas.
As rodovias são, portanto, uma fonte potencial de contaminação, não só pelas
cargas perigosas que nelas transitam, como pelo trajeto que elas percorrem, entre
áreas de conservação permanente, rios, estuários, entre outros.
O quadro 6, apresenta uma síntese dessa atividade difusa, com os possíveis
contaminantes envolvidos.

Tipologia

Atividades

Principais contaminantes

Serviços

Transporte de cargas
difusas

Asbestos, metais pesados,
hidrocarbonetos, fósforo e
nitrogênio

Quadro 6 - Relação da atividade rodoviária com os principais contaminantes envolvidos
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)

De acordo com a Lei nº. 10.233 de 2001, a Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) é responsável pela regulamentação do transporte de cargas
especiais e perigosas em rodovias e ferrovias. A ANTT determina que no Brasil e no
âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul), para as atividades de transportes de
cargas em seus diversos modais - rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo ou
aéreo - são considerados perigosos aqueles produtos classificados pelas Nações
Unidas e publicados no Modelo de Regulamento – Recomendações para o
Transporte de Produtos Perigosos conhecido como Orange Book (VILLELA; LOPES,
2006, p.11)
Mesmo com as regulamentações vigentes, segundo a SHS Consultoria e
Projetos de Engenharia (2007), no primeiro semestre de 2006 foram registrados
3.904 automóveis com alguma inadequação transportando químicos, principalmente
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combustíveis. Os números registrados vem diminuindo em comparação aos anos
anteriores: em 2004 foram 14.074 autuações e em 2005, 12.928, (Comando de
Policiamento Rodoviário).
Dentro da área de estudo, a rodovia Cônego Domênico Rangoni é a que
representa maior importância para a sub-bacia do rio Perequê, uma vez que cruza o
rio, fator que determina a necessidade de estabelecer diretrizes de gerenciamento,
preventivas, afim de minimizar os possíveis impactos.
A figura 9 a seguir, representa a malha rodoviária presente na sub-bacia
estudada.

Figura 9 – Localização das rodovias na sub-bacia do rio Perequê
Fonte: Adpatado de Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)
Legenda:
____ Limite da sub-bacia
____ Rodovias

6.1.5 Ferrovias

O modal ferroviário constitui um importante meio de escoamento de cargas,
em geral transportando 5,2% do total de cargas movimentadas no país. Entre essas
cargas, incluem-se produtos perigosos como álcool, coque, diesel, gasolina, óleos
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combustíveis, entre outros (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, 2001b).
Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001b), são
característicos

do

transporte

ferroviário

os

grandes

volumes

de

cargas

simultaneamente transportadas, haja visto a grande capacidade dos vagões, bem
como o grande número dos mesmos em uma dada composição. Além disso, a
malha ferroviária atravessa diferentes áreas, muitas com relevante importância
ecológica ou socioeconômica. Nesse contexto, verifica-se que o transporte
ferroviário de produtos perigosos oferece um grande risco à saúde, ao meio
ambiente e ao patrimônio público e privado. Portanto, ações preventivas e corretivas
eficientes fazem-se necessárias no sentido de minimizar a geração e as
consequências desses episódios.
As ferrovias, que transitam pela bacia hidrográfica em estudo, pertencem à
MRS Logística S/A. A síntese da relação dos produtos transportados por ela
apresenta-se na quadro 7, mas ainda há a necessidade de serem maior detalhados
os produtos transportados por ela e correlacioná-los com o grau de contaminação.

Tipologia

Atividades

Principais contaminantes

MRS

Transporte de cargas

Benzeno, Combustíveis líquidos,
Etilbenzeno, Hidrocarbonetos,
Tolueno, Xileno

Quadro 7 - Relação da atividade ferroviária com os principais contaminantes envolvidos na
sua trajetória.
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)

Para este trajeto representado na Figura 10, foram consideradas as ferrovias,
uma atividade com potencial de poluição, necessitando um gerenciamento efetivo, a
fim de caracterizar possíveis impactos à região de estudo.
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Figura 10 – Localização das ferrovias na sub-bacia do rio Perequê
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)
Legenda:
____ Limite da sub-bacia
Ferrovias

6.1.6 Indústrias

Na região da sub-bacia hidrográfica do rio Perequê, o histórico de ocupação
industrial começou na década de 50, com a instalação da Refinaria Presidente
Bernardes – Petrobrás. O quadro 8 apresenta a variedade de indústrias na área de
estudo e uma correlação dos principais contaminantes envolvidos por atividade. A
localização das indústrias na área de estudo, foram trabalhadas em escala 1:50.000
e apresentadas na figura 12 deste trabalho, aquelas de grande porte e com médio e
alto potencial poluidor, que atuam de forma representativa na região.
De maneira geral, o uso da água pelas indústrias se dá em diversas
situações, como lavagem das matérias primas e de equipamentos, caldeiras para a
produção de vapor, refrigeração de equipamentos, lavagem de pisos das áreas de
produção, incorporação aos produtos, reações químicas, higiene dos funcionários,
combate a incêndios, entre outras. Em cada uma dessas utilizações, a água
fornecida deve seguir padrões mínimos de qualidade, de forma a atender às
exigências de cada uso (PHILIPPI JUNIOR; ROMÉRO; BRUNA, 2004). Quanto aos
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efluentes industriais discutidos anteriormente, são tratados na avaliação da
qualidade das águas na sub-bacia.

Indústria

Atividades

Principais contaminantes

Dow

Fabricação de produtos
químicos.

Carbamato, Fluoreto,
Manganês, Solventes
aromáticos, Zinco.

Aga

Fabricação de produtos
químicos (gases).

Hidrocarbonetos

Petrocoque

Fabricação de produtos
químicos.

Arsênio, Cromo, Fenol,
Manganês, Níquel, Série de
nitrogênio, Zinco

Carbocloro

Fabricação de produtos
químicos.

Metais, Solventes

RPBC

Petroquímica

Combustíveis líquidos, Metais,
PAHs, Solventes,
Hidrocarbonetos

Quadro 8 - Correlação das principais fontes industriais potenciais correlacionados com os
possíveis contaminantes.
Fonte: Adaptado com dados da Secretaria de Meio Ambiente (2006); Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001c); Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo (2008)

Segundo Philippi Junior, Roméro e Bruna (2004) no que se refere ao
abastecimento industrial, os efeitos da poluição das águas, englobam:
a) limitação para o uso em determinadas indústrias - alteração na qualidade
da água prejudica sua utilização em diversos tipos de indústrias, como as
do ramo de bebidas, têxtil, alimentos, papel e celulose, abatedouros,
químicas;
b) operação e manutenção de caldeiras - o excesso, principalmente de cálcio
e de manganês, nas águas utilizadas em caldeiras causa obstruções
nesses equipamentos, trazendo riscos de explosão. Isso gera a
necessidade de um tratamento prévio das águas utilizadas na produção de
vapor.
Para este tema, foram levantados e caracterizados anteriormente os
empreendimentos a fim de associá-los com uma possível área fonte de resíduos
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contaminados, pela atividade que exercem. Para fazer tal associação, o quadro 4,
apresentado, das fontes potenciais, tendo por referência a Resolução nº 3, foi
importante para alcançar o maior detalhamento das informações (SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE, 2006).
As atividades subsequentes deste estudo incluem a complementação e
compilação de dados existentes para o maior desenvolvimento da correlação dos
contaminantes com a atividade industrial na área de estudo.

6.1.7 Postos de serviço

As preocupações relacionadas ao potencial de contaminação de solos e
águas por vazamento/derramamento de combustíveis vêm crescendo, sendo
diversas as origens: acidentes envolvendo o transporte de combustíveis por navios,
caminhões ou dutos e principalmente devido a vazamentos provenientes de tanques
de armazenamento subterrâneos, os quais estão sujeitos a fortes processos
corrosivos.
No Estado de São Paulo, o aumento das instalações de postos de
combustíveis na década de 70 permite supor que a vida útil dos tanques de
armazenamento, que no passado era estimada entre 20 e 25 anos, se extinguiu, o
que pode contribuir para o aumento da ocorrência de vazamentos. Devido ao
número elevado de casos de vazamentos, o licenciamento ambiental dos postos de
combustíveis tornou-se obrigatório, tendo a Cetesb elaborado uma série de
documentos no sentido de orientar e padronizar os trabalhos nessa área
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001b).
As principais causas de vazamentos relacionados aos Sistemas de
Armazenamento Subterrâneos de Combustíveis (SASC) encontrados nos postos de
combustíveis são:
a)
b)

c)
d)

os tanques são frequentemente instalados sem nenhum cuidado,
podendo provocar algum tipo de dano nas paredes;
os tanques normalmente não sofrem nenhum tipo de
manutenção, permitindo, assim, que a corrosão se instale e
comprometa a integridade do material. Tanques que ficam em
contato direto com o solo também irão corroer mais rapidamente
por causa da umidade e precipitação;
quando os tanques ficam vazios ou parcialmente vazios, o lado
de dentro do tanque pode corroer rapidamente;
os SASC são frequentemente instalados sem a proteção
catódica, e detectores de vazamentos;
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e)
f)

g)

os tanques são normalmente construídos de parede simples,
sem revestimento com material anticorrosivo;
quando os tanques são instalados em solos pedregosos e são
cobertos com enchimentos reiterados ou com entulhos de
construção, permitem rachaduras por pedras, que se expandem
dentro de poucos anos;
oscilações do nível freático provocam condições mais favoráveis
para a corrosão dos tanques e suas conexões quando são
instalados na altura ou abaixo do nível freático. Água
subterrânea com pH ácido pode acelerar a corrosão do tanque.
(PEARSON; OUDIJK, 1993 apud MARIANO, 2006, p.8-9)

Como exemplo comparativo, na figura 11, é possível constatar a relevância da
contaminação dos postos de gasolina, no contexto das atividades de contaminam
hoje a Região Metropolitana do Estado de São Paulo.

Figura 11– Distribuição das áreas contaminadas na Região Metropolitana de São
Paulo, por atividade
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2009)

Cabe ainda ressaltar que o registro de alta incidência de áreas contaminadas
pela atividade de abastecimento de combustível, mais especificadamente os postos
de abastecimento, deve-se ao aumento da fiscalização e o processo de
licenciamento do órgão responsável Cetesb.
O quadro 9 a seguir apresenta a correlação dos possíveis contaminantes
envolvidos na atividade de abastecimento de combustíveis.
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Tipologia

Serviços

Atividades

Principais contaminantes

Postos de abastecimento

Benzeno, combustíveis
líquidos, etilbenzeno,
hidrocarbonetos, tolueno,
xileno, PAHs

Quadro 9 - Correlação da atividade de abastecimento de combustíveis com os contaminantes
envolvidos.
Fonte: Adaptado da Secretaria de Meio Ambiente (2006)

6.1.8 Áreas contaminadas

A existência de áreas contaminadas decorrentes de disposição inadequada
de resíduos sólidos industriais e domésticos é um problema já constatado pela
Cetesb, órgão que administra e fiscaliza esses resíduos. Segundo o Centro de
Integração e Desenvolvimento Empresarial da Baixada Santista (2006) a Agenda 21
do Município de Cubatão, a Cetesb identificou 27 áreas contaminadas no município,
incluindo postos de gasolina, ainda não espacializados, e para cada uma delas vem
implantando, um plano de ação para o controle ou solução e monitoramento dessas
áreas.
Desde então, a Cetesb tem publicado a ocorrência de novas áreas,
ressaltando a importância da atualização do cadastro anual de áreas contaminadas
do Estado de São Paulo, que possibilita ações corretivas a curto prazo.
Em estudos realizados a partir de 1974 onde foram avaliandos os impactos da
poluição em águas, sedimentos e organismos aquáticos do estuário e na baía de
Santos e, posteriormente, em 1984, da contaminação e toxicidade nos rios Perequê,
Cubatão, Mogi, Perdido e Piaçaguera em Cubatão foram constatados o
comprometimento

do

ambiente

aquático

em

todos

os

locais

estudados

(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2001c).
Foram apontadas como as causas de degradação destes sistemas, a
poluição de origem doméstica e industrial, responsáveis pela contaminação química
e microbiológica, e as alterações físicas do habitat resultantes de processos de
erosão, assoreamento, aterros de canais e manguezais e intervenções no sistema
de drenagem (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
2001a).
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Apresenta-se no quadro 10 a seguir, a caracterização das áreas
contaminadas inseridas na área de estudo. Estes dados são anualmente atualizados
pela Cetesb e publicados em site oficial, sendo fundamental a verificação destes
dados com frequência, a fim de garantir a eficácia do monitoramento da qualidade
da sub-bacia, as diretrizes de gerenciamento dessas áreas e do entorno, além de
permitir uma tomada de decisões mais apropriada.
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Atividade

Etapas do
gerenciamento

Fonte de
contaminação

Meios
impactados

Contaminantes

Medidas
emergenciais

Medidas de
controle
institucional

Medidas de remediação

Indústria

- investigação detalhada e
plano de intervenção;
- avaliação de risco;
- remediação;
- monitoramento.

- descarte e
disposição.

- solo superficial;
- subsolo;
- água
subterrânea.

- dioxinas e furanos;
- outros inorgânicos.

NC

NC

NC

Resíduo

- investigação detalhada;
- avaliação de risco
-projeto de remediação
- monitoramento

- armazenagem;
- descarte e
disposição

- restrição de uso
do solo.

- remoção do solo/resíduo;
- barreira hidráulica.

Indústria

- Investigação Detalhada e
plano de intervenção.
-Avaliação de risco.
- projeto de remediação
- remediação com
monitoramento

- restrição do uso
do solo e água
subterrânea;
- restrição ao uso
de edificações

- bombeamento e tratamento;
- remoção do solo/resíduo;
- recuperação da fase livre;
- cobertura do solo;
- barreira hidráulica

Indústria

- investigação detalhada e
plano de intervenção;
- avaliação de risco;
- remediação;
- monitoramento.

NC

- extração de vapores do solo
(SVE);
- barreira hidráulica;
- biorremediação.

Carbocloro

Indústria

- investigação detalhada e
plano de intervenção;
- avaliação de risco;
- remediação;
- monitoramento.

NC

- bombeamento e tratamento;
- declorinação redutiva;
- barreira hidráulica.

Petrocoque

Indústria

- monitoramento do
índice de
explosividade.

NC

NC

CSC

Indústria

- isolamento;
- remoção de
materiais.

NC

- remoção de solo/resíduo.

Indústria AC

Copebrás

Rhodia

Rhodia

RPBC

- investigação detalhada e
plano de intervenção;
- avaliação de risco;
- monitoramento.
- investigação
confirmatória;
- investigação detalhada;
- remediação;
- monitoramento.

- produção;
-descarte,
disposição;
- acidente;
- tratamento de
efluentes.
- armazenagem;
- produção;
- manutenção;
- descarte e
disposição;
- infiltração.
- armazenagem;
- produção;
- manutenção;
- infiltração;
- descarte e
disposição.
- armazenagem;
- produção;
- manutenção.

- infiltração

- solo superficial;
- água subterrânea

- solventes
halogenados

- solo superficial;
- subsolo;
- água superficial;
- água
subterrânea.

- Biocidas;
- Solventes
halogenados.

- solo superficial; - combustíveis líquidos;
- subsolo;
- metais;
- água
- solventes aromáticos;
subterrânea.
- PAHs.

- solo superficial,
- subsolo;
- água
subterrânea.

- metais;
- outros inorgânicos;
- solventes
halogenados;
- fenóis e bocidas.

- águas
subterrâneas.

- metais;
- PAHs.

- solo superficial;
- metais;
- água
- solventes aromáticos;
subterrânea.
- fenóis.

Quadro 10 - Caracterização das áreas contaminadas na Sub-bacia do rio Perequê
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2009)

- isolamento;
- monitoramento;
- remoção de
materiais (resíduo,
produtos).
- isolamento;
- monitoramento;
- remoção de
materiais;
- proibição de
escavação.
- monitoramento;
- remoção de
materiais.

- monitoramento
ambiental.
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6.2 Avaliação da qualidade das águas na sub-bacia

Por meio do Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São
Paulo (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2008b),
apresenta-se os dados monitorados anualmente na área de estudo.
A Unidade 7 de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que compreende a
Região Metropolitana da Baixada Santista, é composta por 9 municípios, entre eles
Cubatão, município que compete o gerenciamento da área de estudo deste trabalho.
Nessa UGRHI são coletados e tratados 60% do esgoto gerado, demanda que
aumenta nos períodos de férias onde normalmente é duplicado o número pessoas
instaladas na região.
Apresentam-se, a seguir, a relação dos resultados dos índices que qualidade
dos recursos hídricos, coletados nos pontos do Rio Perequê (PERE02900)
localizados (Figura 12).
A classificação e o Indice de Qualidade das Águas (IQA) é apresentado no
quadro 11.

Ponto

Localização

IQA

Classificação

PERE02900

No Rio Perequê, junto a captação da
Carbocloro

65

Boa

Quadro 11 – Qualidade das Águas Interiores para Fins de Abastecimento, por meio do
IQA. Ano: 2007.
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2008b)
Categoria
Ponderação
Ótima
79 < IQA ≤ 100
Boa
51 < IQA ≤ 79
Observação:
Regular
36< IQA ≤ 51
Ruim
19 < IQA ≤ 36
Péssima
IQA ≤ 19

Para avaliar o Indice de Qualidade de Águas para a Proteção da Vida
Aquática (IVA) no quadro 12, o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do
Estado de São Paulo apresenta, a classificação deste índice:
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Ponto

Localização

IVA

Classificação

PERE02900

No Rio Perequê, junto a captação da
Carbocloro

3,2

Boa

Quadro 12 - Qualidade das águas interiores para vida aquática, por meio do IVA (2007)
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2008b)
Categoria
Ponderação
Ótima
IVA ≤ 2,5
Boa
2,6 ≤ IVA ≤ 3,3
Observação:
Regular
3,4 ≤ IVA ≤ 4,5
Ruim
4,6 ≤ IVA ≤ 6,7
Péssima
6,8 ≤ IVA

O Rio Perequê, no ponto de monitoramento PERE 02900, apresentou, ao
longo de todo o ano de 2007, qualidade Boa nos índices de qualidade das águas
superficiais. Apresenta-se no (Quadro 13) o índice de qualidade das águas brutas
interiores para fins de abastecimento:

Ponto

Localização

IAP

Classificação

PERE02900

No Rio Perequê: junto a captação da
Carbocloro

67

Boa

Quadro 13 - Qualidade das águas brutas interiores para fins de abastecimento, por meio do
Índice de Qualidade de Água Bruta para Fins de Abastecimento Publico (IAP).
Ano: 2007
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2008b)
Categoria
Ponderação
Ótima
79 < IAP ≤ 100
Boa
51 < IAP ≤ 79
Observação:
Regular
36 < IAP ≤ 51
Ruim
19 < IAP ≤ 36
Péssima
IAP ≤ 19

Quanto ao Oxigênio Dissolvido (OD), os pontos de monitoramento
apresentaram os resultados mostrados no quadro 14.

Parâmetro

Padrão
CONAMA

Ponto de
Monitoramento

6/2/07

25/4/07

21/6/07

22/8/07

17/10/07

12/12/07

OD

Mínimo
5 mg/L

PERE02900

8,5

5,4

8,4

*4,5

6,7

6,47

Quadro 14 - Resultados de oxigênio dissolvido nos pontos de monitoramento
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2008b)
(*) Valores abaixo do limite estabelecido pelo Conama nº 357/05
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Nesse ponto, ainda destaque-se a toxicidade aguda à Ceriodaphnia dubia
detectada em agosto e dezembro. Além disso, verificou-se a ocorrência de
toxicidade

crônica

no

ponto,

PERE

02900

(outubro)

(COMPANHIA

DE

TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2008b).
Entre os anos de 2004 a 2007, o ponto de monitoramento PERE02900
apresentou vários parâmetros que estiveram desconformes como: pH, alumínio
dissolvido, DBO5,20, fenóis totais, fósforo total, manganês total, níquel total, OD,
sólidos dissolvidos total, zinco total, coliformes termotolerantes e toxicidade.
Estiveram desconformes, em 2007, os parâmetros: alumínio dissolvido, DBO5,20,
OD, sólidos dissolvidos total e toxidade (AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA
SANTISTA, 2008).
A localização exata do ponto PERE 02900 está representada na carta de
áreas fontes potenciais de contaminação (Figura 12). Na carta, é possível observar o
ponto de monitoramento do Canal de Fuga da Billings (CFUG 02900), que foi
ilustrado por estar localizado na sub-bacia do rio Perequê, porém os seus dados não
foram considerados neste trabalho, pois a área de estudo não sofre interferência das
contribuições do Canal/Billings, que tem intercessão no rio Cubatão.
Apresentam-se, a seguir, os resultados dos parâmetros físico-químicos e os
indicadores de qualidade das águas, do ponto de monitoramento da cetesb, dentro
da área de estudo PERE02900 (Quadro 15).
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Quadro 15 – Parâmetros físico-químicos do ponto de monitoramento PERE02900Fonte:
Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental
(2008b)
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6.3 Síntese dos principais parâmetros tóxicos para avaliação da qualidade da água

Esta seção tem como objetivo apresentar os principais parâmetros tóxicos
representativos para a avaliação da qualidade da água, relacionados com o ponto de
monitoramento da qualidade das águas na área de estudo:
Metais: Ocorrem naturalmente em coleções hídricas, em baixas
concentrações, sendo que seu aumento é provocado,
provavelmente, por despejos de origem industrial e pelo uso de
fertilizantes e praguicidas.
Cádmio: Está presente em águas doces, em baixas concentrações,
geralmente inferiores a 1 mg/L. Pode ser liberado para ambiente com
a queima de combustível fósseis e é usado na produção de
pigmentos, baterias, soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes,
acessórios fotográficos, praguicidas, entre outros. É um metal de
elevado potencial tóxico, que se acumula em organismos aquáticos,
possibilitando sua entrada na cadeia alimentar. O cádmio pode ser
fator para vários processos patológicos no homem, incluindo
disfunção renal, hipertensão, arteriosclerose, inibição no
crescimento, doenças crônicas, em idosos e câncer.
Bário: Em geral, ocorre na água natural em concentrações muito
baixas, de 0,7 a 900 mg/L. É naturalmente utilizado nos processos de
produção de pigmentos, fogos de artifícios, vidros e praguicidas. A
ingestão de bário em doses superiores às permitidas, pode causar
desde um aumento transitório da pressão sangüínea, por
vasoconstrição, até sérios efeitos tóxicos sobre o coração, vasos e
nervos. Ainda não comprovado o seu efeito cumulativo.
Chumbo: Dissolvido em águas superficiais naturais, seus teores
normalmente são baixos. A queima combustíveis fósseis é uma das
principais fontes, alem de sua utilização como aditivos antiimpacto na
gasolina. O chumbo e seus compostos também são utilizados em
eletrodeposição, metalurgia, materiais construção, plásticos e tintas.
O chumbo é substância tóxica cumulativa.
Cobre: As concentrações de cobre em águas superficiais são,
normalmente, bem menores que 20 mg/L. As fontes de cobre para o
meio ambiente incluem corrosões de tubulações de latão por águas
ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, uso de
compostos de cobre como algicidas, aquáticos, escoamento
superficial e contaminação da água subterrânea a partir de usos
agrícolas do cobre como fungicidas e pesticidas no tratamento e
efluentes, e a precipitação atmosférica de fontes industriais. As
principais fontes industriais incluem indústrias de mineração,
fundição e refinação. No homem, a ingestão de doses
excessivamente altas pode acarretar irritação e corrosão de
mucosas, danos capilares generalizados, problemas hepáticos e
renais e irritação do sistema nervoso central seguida de depressão.
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Cromo: As concentrações de cromo na água doce são muito baixas,
normalmente inferiores a 1 mg/L.. É comumente utilizado em
aplicações industriais e domésticas, como na produção de alumínio
anodizado, aço anoxidável, tintas, pigmentos, explosivos, papel e
fotografia. Na forma trivalente, é essencial ao metabolismo humano e
sua carência causa doenças. Na forma hexavalente, é tóxico e
cancerígeno. Os limites máximos são estabelecidos basicamente em
função do como hexavalente.
Níquel: Concentrações de níquel em águas superficiais naturais
podem chegar a aproximadamente 0,1 mg/L, embora concentrações
de mais de 11,0 mg/L possam ser encontradas, principalmente em
áreas de mineração. A queima de combustíveis fósseis contribui para
o aumento da concentração no meio ambiente.
Os processos de mineração e fundição do metal, fusão e modelagem
de ligas e as indústrias de eletrodeposição também se enquadram
como contribuintes principais; como fonte secundária, está a
fabricação de alimentos, de artigos de panificadoras, de refrigerantes
e de sorvetes aromatizados. Doses elevadas de níquel podem
causar dermatites nos indivíduos mais sensíveis e afetar nervos
cardíacos e respiratórios.
Mercúrio: As concentrações de mercúrio em águas doces não
contaminadas estão normalmente em torno de 50 mg/L. Entre as
fontes antropogênicas de mercúrio no meio aquático, destacam – se
as indústrias cloro – álcali de células de mercúrio, vários processos
de mineração e fundição, efluentes de estações de tratamento de
esgotos, fabricação de certos produtos odontológicos e
farmacêuticos e indústrias de tintas.
O peixe é um dos maiores contribuintes para a carga de mercúrio no
corpo humano; esse metal mostra – se mais tóxico na forma de
compostos organo – metálico. A intoxicação aguda pelo mercúrio no
homem se caracteriza por náuseas, vômitos, dores abdominais,
diarréia, danos nos ossos e morte. Essa intoxicação pode ser fatal
em dez dias.
Zinco: Em águas superficiais, as concentrações de zinco estão
normalmente na faixa de 0,001 a 0,10mg/L. Largamente utilizado na
indústria, o zinco é produzido no meio ambiente por processos
naturais e antropogênicos, entre os quais destacam-se a produção
zinco primário, combustão de madeira, incineração de resíduos,
produção de ferro e aço, efluentes domésticos. O zinco, por ser um
elemento essencial para o ser humano, só se torna prejudicial à
saúde quando ingerido em concentrações muito altas, o que é raro
Fenóis: São compostos orgânicos que, em geral, não ocorrem
naturalmente nos corpos d‘água. A presença deles nos corpos
d‘água se deve principalmente aos despejos de origem industrial. O
fenol é considerado um grande veneno trófico para o homem,
causando efeito de queimadura no local em que ele entra em contato
através de ingestão. (PHILIPPI JUNIOR; ROMÉRO; BRUNA, 2004,
p.92-95)

81

Arsênio: O arsênio (As) está presente nas rochas ultramáficas numa
concentração média de 1,0 ppm, nas máficas 1,5 ppm e nas rochas
graníticas 2,1 ppm. Nas rochas sedimentares o As apresenta a
seguinte distribuição: em calcários, teor médio de 1,1 ppm; nos
arenitos, 1,2 ppm; e nos folhelhos 12,0 ppm (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2002).
O As pode ser enriquecido na matéria orgânica e o seu teor no
carvão é extremamente alto. Conseqüentemente, com a queima do
carvão libera-se As para o ar, causando poluição. A maior utilização
do As e seus compostos é na indústria de pesticidas, nos
conservantes de madeira e na indústria de vidro (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2008).

6.4 Carta de áreas fontes potenciais de contaminação na sub-bacia do rio Perequê

A compilação de dados e levantamento das informações disponíveis
permitiram a elaboração da carta de áreas fontes potenciais de contaminação. Em
meio digital, o trabalho apresenta no ANEXO A, o DVD com o mapa interativo, que
representa um instrumento de gestão da sub-bacia do rio Perequê.
A base cartográfica teve origem da intensa participação no levantamento de
dados do projeto ―Processos erosivos e de contaminação nas bacias dos rios
Cubatão, Mogi, Quilombo e Jurubatuba: estudo regional e subsídios para proteção e
conservação de mananciais‖ (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2008), elaborado pelo corpo técnico de pesquisadores e
de gestores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT).
Para o presente estudo, as bases cartográficas apresentadas representam
um sistema de suporte a decisões, em formato de um sistema de informações, que
permite ao grupo de gestores ou tomadores de decisão ter em mãos uma ferramenta
de gestão ainda mais elaborada e complexa, originada da transformação de dados,
em informações dinâmicas. O sistema apresentado neste estudo agrega grandes
bases de dados de diversas naturezas, além de utilizar modelos para construir e
analisar cenários, com a finalidade de propiciar a tomada de decisões de melhor
qualidade, garantindo a sua eficiência.
Para a determinação dos empreendimentos e atividades registradas na área
de estudo, e seu enquadramento como fonte potencial de contaminação por um
determinado poluente, considerou-se que esse é produzido e/ou manipulado, ou
está presente como contaminante na matéria-prima, nos insumos ou no produto, e
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ainda pode ser gerado pelo processo produtivo de forma direta ou indireta. No caso
de áreas contaminadas (aterro/ bota-fora), foi utilizada a relação publicada pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2009), e estas foram
classificadas como fontes potenciais de poluição de acordo com a natureza química
dos resíduos no solo, possibilitando eventual contribuição desses poluentes para as
drenagens e as bacias hidrográficas como um todo.
Para a consolidação das áreas fontes, foram utilizados varios levantamentos
(COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 1998; 2001;
2005a; 2006; 2007b; SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 2006; NEVES, 2008;
GUTBERLET, 1996; HIDROPLAN, 2008; DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ENERGIA ELETRICA,1995; 2008; DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL,

2008;

ABESSA,

2002

apud

INSTITUTO

DE

PESQUISAS

TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008), onde as espacializações
cartográficas se deram a partir da relação de empresas constantes do cadastro de
empresas no estado de São Paulo. Para o estudo do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas

do

Estado

de

São

Paulo

(2008),

foram,

discriminados os

empreendimentos potencialmente contaminadores dos municípios de Santos, São
Vicente e Cubatão, nas bacias de interesse. Para este estudo, considerou-se a
penas os dados na área de estudo, a fim de contribuir com a gestão da sub-bacia
estudada.
Parte das empresas levantadas neste estudo foi verificada em trabalho de
campo, na tentativa de adequar os dados disponíveis. A correlação das fontes
potenciais de poluição, com os dados dos compostos físico-químicos encontrados
na coleta e análise de água na sub-bacia do rio Perequê (COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2008b), permite identificar, por
bacia, as possíveis origens dos contaminantes detectados.
A base de dados que constitui o sistema, além de conter informações
significativas sobre o sistema em questão, permite relacioná-las entre si, recuperálas com facilidade e rapidez, além de ser facilmente atualizado. A seguir a figura 12,
apresenta-se a versão impressa do mapa.
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Figura 12 – Mapa de Áreas Fontes Potenciais de contaminação na sub-bacia do Rio Perequê, Cubatão, SP
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)
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6.4.1 Exemplo de aplicação da proposta de gestão

De acordo com o uso e ocupação da área de estudo e para facilitar o acesso
e análise dos dados, o grupo de contaminantes foi estruturado conforme
apresentado na figura 13:

Figura 13 – Fluxograma da estruturação da carta de contaminantes
Fonte: Elaborado pela autora (2010)

Assim, os pontos de monitoramento referem-se aos existentes (COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2008b) na área de estudo, para
avaliação da qualidade de água; as áreas fontes potenciais de contaminação
constituem o subgrupo que classifica essas áreas quanto à origem. Essa áreas
estão separadas por: atividade (setor secundário e terciário – comércio e indústria);
transporte (ferrovia, rodovia e dutovia – entidades lineares); saneamento (efluentes
sanitário e industrial).
Os temas apresentados nesse instrumento interativo (ANEXO A DVD), estão
relacionados ao texto e figuras apresentadas. Adotaram-se como padrão de
visualização na tela inicial os layers contidos no grupo base cartográfica, que
representa a planialtimetria da área de estudo (Figura 14 a seguir).
Para exemplificação desse procedimento, foi utilizada a busca da origem de
áreas fontes potenciais de ―solventes aromáticos‖, identificado como potencial
contaminante de diversas atividades na área de estudo, como é o caso da indústria
CSC. Este exemplo é apresentado na Figura 15 a seguir e o usuário poderá
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visualizar e sobrepor dois ou mais temas, selecionando-os na listagem localizada à
esquerda da tela.
Como exercício de aplicação do Sistema de Informação Geográfica (SIG), na
identificação de possíveis fontes de água contaminada por Solventes Aromáticos,
são indicados os procedimentos apresentados a seguir:
 com intuito de promover o rápido acesso aos dados e, em consequência,
sua expressão espacial, os contaminantes compilados foram reunidos no
grupo consulta de área potencial por contaminante, mostrado na figura
15. Cada elemento foi manifestado pontualmente, contendo atributos
específicos como: tipologia da área (potencial ou contaminada), nome do
empreendimento,

localização

espacial

aproximada

(endereço

e

coordenadas UTM), município, bacia hidrográfica situada, dentre outros.
 na exemplificação desse procedimento, foi utilizada a busca da origem de
áreas fontes potenciais do solvente aromático. A habilitação do plano de
informação Solvente Aromático permite uma resposta visual rápida e
seletiva por parte do usuário, evidenciando a localização de áreas com
atividades potenciais de Solventes Aromáticos na sub-bacia hidrográfica
e/ou município de Cubatão.
 esses dados são apresentados na forma tabular dos atributos para cada
área potencial consultada (Figura 15)
 além da busca pontual dos empreendimentos potenciais de contaminação
do solvente aromático, outros temas podem ser consultados e sobrepostos
a essa informação, tal como a carta de uso e ocupação do solo, sobreposto
como apresenta a Figura 15.
 as fontes difusas são caracterizadas pelo sistema de transporte (ferrovia,
rodovia e dutovia) e saneamento (efluentes industriais e domésticos) e
pontos de monitoramento da qualidade das águas. No caso de transporte
de rodovias e ferrovias, pode, inclusive, caso ocorra acidente com carga
perigosa, esta consistir de compostos químicos diferentes dos compilados
neste trabalho. A partir desta situação, o estabelecimento dos possíveis
contaminantes provenientes das fontes difusas fica condicionado à
consulta dos órgãos responsáveis, tais como: ferrovias: Ferroban e MRS;
rodovias: Ecovias e EMAE; Dutovias: Petrobrás e EMAE.
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Figura 14 – Base Planialtimétrica
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)
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Figura 15 – Busca de atributos para cada área potencial consultada
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2008)

88

A figura 15 ilustra, como exemplo, a sobreposição de dois grupos (base
cartográfica, contaminantes e uso e ocupação do solo). Os temas exemplificados
para a visualização correspondem à espacialização sobreposta do contaminante
solvente aromático com:
 Os demais pontos de monitoramentos de qualidade de água;
 os layers da base cartográfica (limite de bacia hidrográfica, limite
municipal, sistema viário principal, reservatórios, corpos d‘água); e
 sobreposição ao grupo da carta de uso e ocupação do solo, que
representa

a

ocupação

predominantemente

industrial e

atividades

(rodovias, ferrovias, etc) a esses processos, na bacia hidrográfica em
questão.

A espacialização pode ser sobreposta, também, com outras informações,
permitindo melhor caracterização dos elementos em análise identificados, sejam
eles de origem natural (geológico, geomorfológico, entre outros) ou antrópico (áreas
urbanas, indústrias, etc.) como ilustra a Figura 15.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES – PROPOSTA DE GESTÃO

Uma gestão de recursos hídricos, no caso a sub-bacia do rio Perequê, deve
ser implementada em nível local, a fim de garantir o seu desempenho com qualidade
e a sua capacidade de absorver as particularidades regionais.
A criação de instrumentos de gestão que identifiquem a origem dos impactos
ambientais causados pelo uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas, facilita o
monitoramento e controle das atividades existentes no cenário de análise.
Com esta perspectiva de gestão, é extremamente importante que os estudos
e informações sobre as bacias sejam publicados, permitindo o avanço de outros
estudos que visam à contribuição efetiva da gestão dos recursos hídricos e sua
constante preservação.
Por meio de uma política de gestão pública dos recursos hídricos, o
gerenciamento integrado que visa a pratica do desenvolvimento sustentável precisa
tornar real a gestão pública dos recursos hídricos por bacias hidrográficas. Além
disso, é imprescindível integrar o planejamento das atividades das companhias
estaduais e municipais de saneamento com os planos de gestão das bacias
hidrográficas correspondentes, particularmente aos associados ao controle da
poluição de corpos receptores de efluentes.
O planejamento e a gestão de uma determinada bacia hidrográfica devem ser
capazes de associar metas de sustentabilidade ambiental, econômica, social e
cultural de maneira integrada às demais políticas que atuam naquele território.
O poder público projeta metas, objetivos e atividades a serem alcançados em
um intervalo de tempo relativamente amplo e em conjunto com os demais atores
envolvidos no processo de gestão. A etapa do planejamento também inclui a
elaboração de políticas públicas regulatórias sobre o processo de gestão, com o
estabelecimento de diretrizes para a atuação dos atores envolvidos.
O planejamento assume, portanto, os pressupostos de ser participativo e
integrado por estar inserido no processo de gestão, possuindo também como recorte
espacial a bacia hidrográfica.
O gerenciamento por sua vez é uma ação de administração setorial do que foi
planejado. Portanto, na gestão dos recursos hídricos, temos o gerenciamento da
demanda abarcando tanto os aspectos quantitativos quanto os de qualidade da
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água, o gerenciamento de conflitos e outros. Nesse contexto, o gerenciamento
relaciona-se de modo mais estreito com a escala regional/local.
No contexto apresentado, as oportunidades de soluções negociadas tendem
a contar com o apoio e o comprometimento de todo o grupo, ressaltando que o
sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro foi construído com o propósito de
ser descentralizado, integrado e, especialmente, participativo. Para tanto, foram
criados os comitês de bacia hidrográfica com a presença dos setores de governo,
dos técnicos, dos usuários e da sociedade civil.
O instrumento de gestão apresentado facilita o diálogo entre os gestores, pois
os usuários contam com um instrumento potente para auxiliá-los a dispor de
informações, a identificar e formular problemas, a conceber e analisar alternativas,
simular cenários e, finalmente, a ajudá-los nas escolhas do melhor curso de ação.
Os gestores então, podem avaliar as consequências da implementação de
suas idéias, a partir de uma base comum de informações que fornecem dados,
viabilizando propor problemas, formular cenários e analisar resultados.
Para contribuir com a gestão da sub-bacia do rio Perequê, propõe-se um
conjunto de instrumentos apresentados e recomendações que visam facilitar a
tomada de decisões com eficiência, entre eles:


identificação da origem de contaminantes: a utilização geoprocessamento
como ferramenta de gestão, possibilita consultar as fontes potenciais de
contaminação, a partir da busca, identificação e correlação de dados
documentais publicados pelas agências ambientais da Cetesb em
Cubatão e São Paulo. Para esta finalidade, o presente trabalho oferece
em meio digital, a Carta de áreas fontes potencias de contaminação, que
consiste em uma ferramenta de fácil acesso e atualizável ao longo do
tempo. Vale ressaltar que este instrumento pode ser utilizado em outras
localidades e aplica-se para as demais bacias hidrográficas do Brasil e do
mundo, pois permite a entrada de novos dados/layers;



educação Ambiental e Informação: em função da carência de informação,
a população local nas regiões das bacias, muitas vezes não tem
conhecimento sobre as audiências públicas que ocorrem em seu
município, o que impede a participação da sociedade civil no processo de
tomada de decisões. Além disso, o consumo de peixes e outros animais
capturados em áreas suspeitas de contaminação são frequentes na
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Baixada Santista, justificando o fato de que as comunidades locais podem
não ter consciência dos riscos potenciais das possíveis contaminações,
seus efeitos a saúde e do que pode ser feito para reduzir ou minimizar o
impacto/problema. Portanto, o acesso a informação permite a mobilização
das partes afetadas, possibilitando a participação civil em campanhas,
audiências pública, debates, entre outros. Este instrumento de gestão
ambiental,

do

ponto

de

vista

privado,

pode

facilitar

que

os

empreendedores/indústrias optem pela adoção de ―tecnologias limpas‖
e/ou modernas, além do conhecimento das ações de apoio como
possíveis parcerias com órgão públicos, ou até mesmo a auto denúncia,
que em muitos casos pode minimizar a punição em decorrência de
contaminação;


os indicadores (aprimoramento / melhoria contínua): o uso de indicadores
ambientais facilita o monitoramento e avaliação periódica, num contexto
de uma abordagem dinâmica. Devem ser agrupados de acordo com os
diferentes objetivos específicos de um planejamento e gestão de uso e
ocupação do solo. No caso da Baixada Santista, recomenda-se consultar
o relatório técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (2008), onde, de forma sistematizada, apresentam-se em
escala maior de abordagem, os indicadores relevantes neste tipo de
análise de situação da qualidade de bacias hidrográficas.
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ANEXO A - Visualizador: DVD: Cartografia digital do mapa de áreas fontes
potencias de contaminação, da sub-bacia do rio Perequê, Cubatão, SP.

