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RESUMO
Esta dissertação aborda o tema gerenciamento de áreas contaminadas, com
a visão de implementar processos de remediação ambiental, baseados em critérios
a serem analisados de acordo com cada cenário específico, tendo por finalidade
provocar menores impactos decorrentes das atividades e tecnologias adotadas,
contribuindo dessa forma para mitigar o potencial de conflitos entre os envolvidos.
Para isso, verifica a sistemática adotada para gerenciamento de áreas contaminadas
em vários países; efetua análise sobre a necessidade de se diferenciar a avaliação
de risco em áreas urbanas, das em áreas com alta sensibilidade ambiental
(criticidade); discorre sobre algumas tecnologias de remediação in situ,
apresentando vantagens, limitações e custos; comenta sobre conflitos ambientais e
fatores que auxiliam para consenso; apresenta um estudo de caso, onde, devido à
alta sensibilidade ambiental da região, resultou em limitação quanto ao uso de
alternativas tecnológicas para remediação, sendo necessária a adoção de medidas
menos invasivas, que provocassem menor impacto para reabilitação da área;
apresenta um modelo de macrofluxo para o processo chave de remediação de áreas
contaminadas, um diagrama de blocos e material complementar (planilhas de apoio),
com critérios a serem considerados na concepção de um projeto de remediação
ambiental. Por fim, a pesquisa desenvolvida na área do estudo de caso demonstrou
a importância de cuidados ambientais e critérios a serem adotados durante
processos de reabilitação de áreas contaminadas, além disso, por motivo das falhas
e dificuldades ocorridas, demonstrou a necessidade de abordagem adequada para
manutenção dos conflitos em níveis aceitáveis.
Palavras-chave: Contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas; Petróleo;
Tecnologias de Remediação In situ; Impactos Ambientais; Conflitos Ambientais.
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ABSTRACT
Management of contaminated areas in the face of impacts and conflicts due to
an in situ remediation at high environmental sensibility areas - Case study: oil
leak in the region of Guaecá - São Sebastião
This dissertation deals with the management of contaminated areas theme, with
the intention of implementing processes of environmental remediation, based on
criteria to be analised according to each specific scenery, having as a goal to
provoke less impacts due the activities and adopted technology, in this way
contributing to mitigate the potential conflicts between the parts involved. For that, it
verifies the systematic adopted to the management of contaminated areas in several
countries; makes comments about the need to differentiate the risk evaluation made
in urban areas from those made in areas of high environmental sensibility (criticality);
discuss about certain in situ remediation technologies, introducing advantages,
limitations and costs; comments on environmental conflicts and factors that helps for
a consensus; presents a case study where, due to the high sensibility of the region,
resulting in limitations concerning the use of technology alternatives to remediation,
being necessary the adoption of less invasive measures that would provoke less
impact for the area rehabilitation; it presents a macro-flux model for the key process
of remediation of the contaminated areas, a block diagram and complementary
materials (support charts), with criteria to be considerated on the conception of an
environmental remediation project. Finally, the research developed in the case study
area has shown the value of environmental care and criteria to be adopted
contaminated area rehabilitation, moreover, due to occurring failures and difficulties,
has also shown the need of an appropriate approach of conflict management in
acceptable levels.
Keywords: Soil Contamination; Surface and Groundwater; Oil; In situ Remediation
Technologies; Environmental Impacts; Environmental Conflicts.
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1

INTRODUÇÃO
Tanto no cenário nacional quanto no internacional, com a crescente evolução

da legislação ambiental, os organismos fiscalizadores estão investindo em
mecanismos para identificação de passivos ambientais e na cobrança de ações
ambientalmente responsáveis de corporações e empreendimentos potencialmente
poluidores. A própria sociedade tem cobrado mudanças de posturas, haja vista
quedas nos valores de ações, nas bolsas de valores, para corporações que tem seu
nome associado a eventos ambientais com impactos negativos.
Em decorrência desse cenário, estão ocorrendo mudanças, nas quais, os
responsáveis estão revendo conceitos e efetuando investimentos na área ambiental
para identificação e remediação de eventuais passivos.
Esses passivos, quando identificado o potencial de contaminação, passam a
ser fruto de constantes cobranças para maior celeridade às demais etapas do
processo de gerenciamento de áreas contaminadas, com base em legislação ou
normatização específica, por parte de organismos ambientais.
Independente de documentos balizadores, nesse momento, é necessária
muita cautela diante do elevado potencial de conflito ambiental, pois, se de um lado
os organismos ambientais alegam que as ações e providências, implementadas
pelas corporações (responsáveis), muitas vezes, não atendem as necessidades e
prazos estabelecidos legalmente, do outro lado, os responsáveis argumentam que,
independente dos esforços e da quantidade de investimentos efetuados, podem
ocorrer impedimentos ou inviabilidades técnicas que impossibilitam o pleno
atendimento às expectativas e critérios estipulados.
A definição de necessidades e prazos para um processo de remediação
ambiental é específica e deve levar em conta algumas das características inerentes
do local em que ocorreu o evento, se em um ambiente natural, urbano ou rural, com
níveis de sensibilidade ambiental distintos. Embora haja previsão de avaliação de
risco à saúde humana e ecológico, existem critérios que necessitam ser
considerados, os quais, nos atuais modelos adotados para gestão de áreas
contaminadas, não deixa suficientemente claro a diferenciação e diretrizes para
atuação nesses cenários, possibilitando, desta forma, interpretações contestáveis
que, se aplicadas, podem aumentar o impacto ambiental decorrente do processo de
remediação.
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Esses motivos, de evolução da legislação ambiental, maiores cobranças por
parte da sociedade, divergências de opiniões técnicas, conflitos ambientais e
ausência de diretriz específica para atuação em áreas de elevada sensibilidade
ambiental, motivaram a elaboração da pesquisa, sendo utilizado como exemplo um
estudo de caso, no qual, dentro de um cenário crítico, por conta do processo de
recuperação da área, ocorreram falhas, impedimentos e divergências de opiniões
técnicas que provocaram conflitos ambientais com imposição de penalidades de
multas por parte do órgão ambiental fiscalizador à empresa responsável, conforme
segue:
Em 18/02/2004 foi constatado afloramento de petróleo e contaminação na
região da Praia de Guaecá, em São Sebastião. Conforme relatado por Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) o vazamento ocorreu dentro de uma
Unidade de Conservação (área do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo São
Sebastião, bioma de Mata Atlântica), atingindo o rio Guaecá, corpo d’água classe 1,
afetando severamente a biota aquática (CETESB, 2005). Foram observados
impactos indiretos em outros ambientes na região do Guaecá, a exemplo, no meio
antrópico - sócio econômico no turismo local e nas atividades de subsistência
(comércio informal) e no meio biótico - mata ciliar (bioma Mata Atlântica) pelas ações
emergenciais e de remediação implantadas. O evento teve intensa repercussão na
mídia, estimulada ainda pela proximidade do carnaval. Os efeitos desse vazamento
sobre o meio ambiente foram agravados pelo episódio de assoreamento do rio
Guaecá dentre outras atividades impactantes, resultante de obras para reparo do
duto, realizadas pela empresa responsável operadora do duto Transpetro Petrobras
Transporte S.A. (Transpetro), subsidiária do sistema Petrobras Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobras).
O método utilizado para solução desse conflito foi a construção de consenso
para correções de falhas, diálogos para discussões técnicas e negociações de
prazos para equacionamento dos impedimentos que, uma vez cumpridos, mantém
os conflitos em níveis aceitáveis, não sendo impostas novas penalidades de multas.
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2

OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa é consolidar proposta de ações e estratégias

(macro fluxo) para remediação de áreas impactadas por hidrocarbonetos em regiões
com elevada sensibilidade ambiental, tendo como base os modelos de
gerenciamento de áreas contaminadas, adotados por organismos ambientais em
nível nacional e internacional.
São objetivos específicos deste trabalho:
•

Pesquisar acerca

de

sistemáticas

para gerenciamento de áreas

contaminadas;
•

Levantar tecnologias in situ utilizadas para remediação de áreas
contaminadas por hidrocarbonetos;

•

Pesquisar a respeito do tema conflitos ambientais (dificuldades e
alternativas para solução); e

•

Avaliar das ações adotadas na remediação da área selecionada como
estudo de caso (Guaecá, São Sebastião, SP).
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3

REVISÃO DA LITERATURA
No final da década de 70 e início da década de 80 a partir dos problemas e

conseqüências danosas de grandes proporções, decorrentes dos casos “Love
Canal”, nos Estados Unidos; “Lekkerkerk”, na Holanda e “Ville La Salle, no Canadá
foi verificada a necessidade de criação de políticas e legislações estabelecendo
diretrizes para gerenciamento de áreas contaminadas (Beaulieu, 19981 apud Cetesb,
2001).
A partir desse ponto, considerando o crescente processo de conscientização
ambiental, relativamente ao uso dos recursos naturais, bem como manutenção da
qualidade de vida e dos sistemas ambientais, tem-se observado a necessidade de
definição de critérios para gerenciamento de áreas contaminadas, a luz de
especificidades locais, pois, as necessidades existentes em cada cenário são
específicas e como tal devem ser levadas em conta para efetiva remediação local,
ou seja, os critérios para remediação de uma determinada área contaminada devem
levar em conta variáveis operacionais específicas (aplicação e disponibilidade) e a
sensibilidade ambiental local.
3.1

Modelos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas no cenário internacional
É crescente a preocupação internacional com as conseqüências de passivos

ambientais (áreas contaminadas), e vários são os países que tem estabelecido
metodologias para acompanhamento das etapas do processo de remediação.
Nos Estados Unidos, em 1976 foi aprovada a primeira lei Resource
Conservation and Recovery Act (RCRA), denominada Lei de Conservação e
Recuperação dos Recursos, que deu autoridade para a United States Environmental
Protection Agency (Usepa) controlar os resíduos perigosos, desde sua geração até
sua disposição final, visando a proteção da saúde humana e do meio ambiente
contra os aspectos nocivos resultantes da disposição de resíduos, buscando reduzir
o volume gerado e desenvolvendo uma gestão dos resíduos perigosos (USEPA,
20042 apud Tirlone, 2004).

1

BEAULIEU, M. The use of risk assessment and risk management in the revitalization of
brownfields in North America: a controlled opening. In: CONTAMINATED SOIL’98,
Edinburgh, 1998. Proceedings. London, The Reserch Center Karlsruhe (FZK), Netherlands
Organization for Applied Scientific Research TNO and Scottish Enterprise, 1998, v.1, p. 5159.
2
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). 2004a.
(disponível em www.epa.gov, acessado em 09/09/2004)
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Essa lei estabelece programas destinados à remediação de áreas
contaminadas, envolvendo ações corretivas para propriedades industriais ativas,
incluindo ainda os programas estaduais e federais do Departamento de Defesa e
Energia Americano.
Contemplava, também, áreas que estavam em atividade ou áreas com
atividades industriais a serem implementadas, porém, diante da necessidade de
definição de mecanismos que tratassem das áreas desativadas, contaminadas por
práticas do passado, o Congresso Americano, aprovou em 1980, a Lei Ambiental
Ampla para Resposta, Compensação e Responsabilização (Comprehensive
Environmental Response, Compensation and Liability Act - Cercla), a fim de
complementar a RCRA, enfocando a identificação de áreas contaminadas
abandonadas ou desativadas, buscando implementar medidas de remediação
objetivando proteger a saúde humana e o meio ambiente (LAGREGA et al, 19943
apud Tirlone, 2004).
Na Holanda em 1983 foi promulgada uma lei específica denominada Soil
Cleanup Act (Lei de limpeza do solo), segundo a qual, as províncias deveriam
submeter anualmente ao Ministério da Habitação, Planejamento e Meio Ambiente,
um programa para remediação dos casos mais graves de contaminação do solo
existentes em cada província. Esta lei, em 1987, foi incorporada à “Lei de Proteção
do Solo”, que tem por base a manutenção de padrões de qualidade que assegurem
os múltiplos usos do solo (Cunha, 1997).
A partir de 1995, foi implantado um sistema para o estabelecimento da
urgência da remediação, baseado no risco atual para o homem e o ecossistema,
além do risco relacionado ao avanço da contaminação (Gloeden, 1999).
Já na Alemanha a definição e a gestão de áreas contaminadas são efetuadas
pelo Federal Ministry for the Environment (1998a), por meio da Lei Federal de
Proteção do Solo.

3

LAGREGA, M.D.; BUCKINGHAM, P.L.; EVANS, J.C. 1994. Harzardous Waste
Management. Editora McGraw-Hill, New York, 1146p.
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A Figura 1 apresenta o Fluxograma para gerenciamento de áreas
contaminadas na Alemanha.
Identificação

Inventário
Sitio suspeito
de contaminação
Investigação histórica

Análise de Risco

Sitio não contaminado

Avaliação

Medidas emergenciais
para afastar riscos

Sitio suspeito
de contaminação

Supervisão pelas
autoridades

Orientação da
investigação

Sitio não contaminado

Avaliação

Medidas emergenciais
para afastar riscos

Sitio suspeito
de contaminação

Supervisão pelas
autoridades

Investigação detalhada

Sitio não contaminado

Remediação e
monitoramento

Avaliação

Medidas emergenciais
para af astar riscos

Sitio contaminado

Supervisão pelas
autoridades

Plano de Remediação
Remediação, proteção e medidas restritivas
Auto-monitoramento e cuidados f uturos Supervisão pelas autoridades

Figura 1 - Fluxograma para gerenciamento de Áreas Contaminadas na Alemanha
Fonte: Adaptado de Federal Ministry for the Environment (1998)

Observa-se no fluxograma acima que durante a fase de “Análise de risco”,
decorrente de cada etapa de “avaliação”, embora estejam previstas “medidas
emergenciais para afastar riscos”, não é específico como diretriz para contemplar
atuação diferenciada em áreas naturais, urbanas ou rurais, com níveis de
sensibilidade ambiental distintos.
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Na Figura 2, apresenta-se a estrutura geral das etapas de atuação para

Início

gerenciamento de áreas contaminadas no Chile.
Inventário do Sitio
Potencialmente
Contaminados (SPC)

Inventário – Registro

Área de interesse
(AI)

Área de interesse registrada no Sistema
de Informação Geográf ica (SIG)

Priorização SPC

Inventário priorizado por item

C5

Fase I

Calendário de visitas
Investigação
preliminar no terreno

Levantamento histórico
Ficha de inspeção

Quantificação do
Risco Relativo

Sistema de inf ormação digital de
classif icação dos sitios

C4

Plano de amostragem exploratória

Fase II

Investigação
conf irmatória

Identif icação de contaminantes

C3

Plano de amostragem detalhado
Avaliação da exposição
Investigação
detalhada

Avaliação da toxicidade
Caracterização do risco

C2

Figura 2 - Estrutura geral das etapas para gerenciamento de áreas contaminadas no Chile
Fonte: Adaptado de Fundação Chile (2006)

A Fundação Chile (2006) aponta em seu Manual Prático para investigação
Confirmatória da Presença de Contaminantes, como características físicas
importantes o clima, a vegetação, topografia, edafologia (composição e estrutura de
solos) e hidrogeologia (extratos nos subsolos, aqüíferos e correntes superficiais), no
entanto, quanto a receptores potencialmente expostos aborda com ênfase a saúde
humana. Afirma ainda que a caracterização das áreas de interesse deve ser
realizada em função das variáveis que podem ter influência sobre a mobilidade dos
contaminantes e a probabilidade de dano a saúde humana e ao meio ambiente
orienta, inclusive, para elaboração da rota de exposição dos receptores, porém, de
igual maneira a Argentina, não foi identificado critérios e diretrizes para verificação
da disponibilidade de tecnologia, insumos e impactos decorrentes das atividades de
remediação.
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Apresenta-se na figura 3 o Modelo Mexicano para gerenciamento de áreas
contaminadas.
Emergência Ambiental (EA)

Passivo Ambiental (PA)

Estudo de caracterização

Estudo de caracterização

Proposta de remediação

Investigações históricas
Estudo de Avaliação de Risco
Ambiental

Remediação

Proposta de Remediação

Amostragem f inal comprobatória
Programa de Remediação de EA
Remediação
Amostragem f inal comprobatória
Programa de Remediação de PA

Figura 3 - Modelo para gerenciamento de áreas contaminadas no México
Fonte: Adaptado de Saucedo e Schmidt (2009)

Conforme modelo de gestão de sítios contaminados no México, o programa
de remediação consiste em duas fases: a primeira com ações e foco na “Emergência
Ambiental” e a segunda voltada para tratamento efetivo do “Passivo Ambiental”. O
diagrama prevê etapas de “estudos de caracterização”, “estudo de avaliação de risco
ambiental” e “propostas de remediação” de modo genérico, etapas fundamentais
para o processo de remediação.
Encontra-se previsto na Lei Geral para a Prevenção e Gestão Integral de
Resíduos que a regulamentação do uso da terra e os programas de gestão
ambiental e desenvolvimento urbano devem ser considerados, na determinação do
grau de recuperação de sítios contaminados por resíduos perigosos, com base nos
riscos a serem evitados (México, 2007). São previstas, inclusive, algumas Medidas
de Segurança em casos de risco iminente para a saúde e para o meio ambiente
derivados do manejo de resíduos perigosos, porém, não menos importante e do
mesmo modo que os exemplos anteriores, o foco é na contaminante original e não
contempla atividades e necessidades decorrentes da remediação.
Para a Argentina foi elaborado pela Secretaria de Ambiente Y Desarrollo
Sustentable (Sads) um diagrama metodológico, no qual, são previstas etapas de
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“Investigação Preliminar”, “Caracterização qualitativa de sítios inventariados” e
“Avaliação de risco” (Figura 4).

Ações em nível regional

Identificação do Sitio Potencialmente Contaminado (SPC)
Investigação Preliminar
Registro de SPC em inventários regionais
Caracterização qualitativa de sitios inventariados
Ações
imediatas
necessárias
?
Não

Execução de
ações imediatas

Sim

Compilação de inventários regionais em nacionais de SPC
Estabelecimento de prioridades para investigação confirmatória
Investigação confirmatória de SPC
Não

Supera
Nível de Qualidade
?
Sim

Ações em nível nacional

Estabelecimento de prioridades para investigação detalhada
Investigação detalhada de Sítio Contaminado (SC)
Execução de
ações
imediatas

Análise de Risco
Sim

Requer
maior investigação
?
Não
Ações
imediatas
necessárias
?
Não

Sim

Estabelecimento de prioridades para remediação

Monitoramento
confirmatório

Planejamento e execução de ações de remediação
Monitoramento das ações de remediação

Figura 4 - Diagrama Metodológico para gerenciamento de áreas contaminadas na Argentina
Fonte: Adaptado de Sads (2007)

22

Conforme verificado no Programa para La Gestión de Sitios Contaminados
(Sads, 2007), são levantados dados e características locais que possibilitam
estabelecer uma prioridade para investigação confirmatória, porém, apesar de
orientar ações que irão diferenciar a sensibilidade ambiental da região, não foi
identificado critérios e diretrizes para verificação da disponibilidade de tecnologia,
insumos e impactos decorrentes das atividades de remediação.
Como pode ser observado nas metodologias apresentadas, de forma geral,
independente da região onde está sendo aplicada, a gestão de áreas contaminadas
é efetuada observando algumas etapas básicas de reconhecimento, registro,
investigação, avaliação de risco, projeto, remediação e monitoramento, com foco
principal na contaminação original, não se verificando diretrizes que contemplem as
atividades e as necessidades decorrentes para efetiva realização da remediação em
cenários com diferentes níveis de sensibilidade ambiental (natural, urbano ou rural),
ou seja, não se observa preocupação com a disponibilidade de tecnologia, insumos
e impactos decorrentes das atividades de remediação em função do cenário.
3.2

Modelos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Brasil
Apesar da vasta legislação ambiental, o Brasil ainda não possui uma

legislação federal específica sobre o gerenciamento das áreas contaminadas
(SILVA, 2007). Situação semelhante ocorre nos estados brasileiros que, também,
não dispõem de dispositivos legais sobre o assunto. São Paulo é o único Estado da
federação que teve sua legislação específica aprovada (SÃO PAULO, 2009).
No entanto, destaca-se, de maneira geral, que algumas leis apresentam
instrumentos capazes de auxiliar no processo de gerenciamento de sítios
contaminados. Entre eles, é possível mencionar: a obrigatoriedade da recuperação
de áreas degradadas – uma vez que estas também incluem o caso das áreas
contaminadas – imposta aos poluidores identificados, conforme Política Nacional do
Meio Ambiente (BRASIL, 1981); a aplicação de sanções penais e administrativas
para os responsáveis pela contaminação do solo (uma forma de atividade lesiva ao
meio ambiente) que tem respaldo na Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1998); a
Lei de Ação Civil Pública (BRASIL, 1985) que pode ser utilizada como um
mecanismo de responsabilização pelo Ministério Público, caso se comprove a
responsabilidade pela poluição no solo e na água subterrânea, etc.
Para o caso específico de São Paulo foi consolidado pelo órgão ambiental
responsável o “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” (CETESB, 2001)
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que apresenta um ordenamento seqüencial de atividades e o “Procedimento para
Gerenciamento de Áreas Contaminadas” (CETESB, 2007) que visa reduzir, para
níveis aceitáveis, os riscos a que estão sujeitos a população e o meio ambiente em
decorrência de exposição às substâncias provenientes das áreas contaminadas, por
meio de um conjunto de medidas que assegurem o conhecimento das
características dessas áreas e dos impactos decorrentes da contaminação,
proporcionando os instrumentos necessários à tomada de decisão quanto às formas
de intervenções mais adequadas (Figura 5).
Registro de
AC’s
Area Potencialmente
Contaminada
(AP)

Identificação de
Ações Corretivas

Definição da
Região de interesse

Area Suspeita de
Contaminação
(AS)
Area Contaminada
Sob Investigação
(AI)
Area
Contaminada
(AC)

Investigação
Detalhada

Avaliação de
Risco
Identificação da Área
Potencial Contaminada
Concepção da
Remediação
Avaliação
Preliminar

Area em processo de
Monitoramento para
Remediação (AMR)
Area Reabilitada
para uso declarado
(AR)

Reabilitação de
Ações Corretivas

Investigação
Confirmatória

Projeto de
Remediação

Remediação

Monitoramento

CETESB

Responsável pela área

Figura 5 - Fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas São Paulo
Fonte: Adaptado de Cetesb (2007)

Baseado em uma estratégia constituída por etapas seqüenciais, no qual, a
informação obtida em cada etapa é a base para a execução da etapa posterior, o
método adotado pela Cetesb (2007) tem por objetivo otimizar recursos técnicos e
econômicos. Trata-se de procedimento para a identificação, cadastramento,
priorização e investigação de áreas contaminadas. Segundo o procedimento as
informações visam subsidiar a definição do planejamento e da implantação de
medidas de remediação, de controle institucional, de engenharia ou emergenciais.
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Na análise do diagrama metodológico acima, verifica-se que, de igual maneira
aos demais diagramas apresentados, não é específico como diretriz para contemplar
atuação diferenciada em ambientes naturais, urbanos ou rurais, com níveis de
sensibilidade ambiental distintos.
Em síntese, nos diversos diagramas para gerenciamento de áreas
contaminadas apresentados, é observado que durante o processo de identificação
das áreas não ocorre qualquer menção para diferenciação de cenário, se natural,
urbano ou rural. O que pode ser verificado é, na etapa de Avaliação de Risco, a
previsão de análise do risco a saúde humana e ecológico.
Portanto, é de fundamental importância o direcionamento de ações focadas à
região de interesse, por motivo das especificidades dos impactos ambientais e
sensibilidade de cada região afetada, pois, as ações, grau de intervenção e prazos
para obtenção dos resultados estão totalmente associados a esta definição.
3.3

Processo de identificação de áreas contaminadas
Conforme demonstrado nos itens anteriores, independente do país, o

processo de identificação de áreas contaminadas tem como objetivo principal definir
a existência e a localização das áreas contaminadas, coincidentes com as quatro
etapas: 1) definição da região de interesse; 2) identificação de áreas com potencial
de contaminação; 3) avaliação preliminar; e 4) investigação confirmatória.
De modo geral, na definição da região de interesse são estabelecidos os
limites de abrangência da região e definidos os objetivos principais a serem
alcançados na execução do gerenciamento de áreas contaminadas. A identificação
de áreas com potencial de contaminação pode ser realizada através do
levantamento de dados existentes, de investigações utilizando-se fotografias aéreas
e do recebimento e atendimento de denúncias ou reclamações, preferencialmente
de forma complementar, em função da disponibilidade de informações para a região
de interesse, com posterior consolidação dos dados (Cetesb, 2007).
Quanto à avaliação preliminar, o objetivo principal é constatar evidências,
indícios ou fatos que permitam suspeitar da existência de contaminação na área sob
avaliação, por meio do levantamento de informações disponíveis sobre o uso atual e
pretérito da área. Já a investigação confirmatória tem como objetivo principal
confirmar ou não a existência de contaminação nas áreas, para as quais a
investigação foi exigida.
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Para o cenário nacional com intuito de manter critérios mínimos para
avaliação preliminar de passivo ambiental, a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), elaborou a norma NBR-15.515-1 (ABNT, 2007) que estabelece
procedimentos visando à identificação de indícios de contaminação de solo e água
subterrânea.
3.4

Processo de reabilitação de áreas contaminadas
Os itens anteriores demonstraram, também, que embora com pequenas

variações, o processo de reabilitação de áreas contaminadas é constituído por seis
etapas distintas e visa à adoção de medidas corretivas para atingir as metas
determinadas para um uso preestabelecido, adotando o princípio da “aptidão para o
uso”: 1) investigação detalhada; 2) avaliação de risco; 3) concepção da remediação;
4) projeto de remediação; 5) remediação; e 6) monitoramento.
3.5

Tecnologias de Remediação in situ
Diante das várias opções disponíveis no mercado, em casos de tratamento in

situ, existem vários aspectos fundamentais a serem analisados quando da escolha
de uma determinada tecnologia. Conforme descrito por Office Underground Storage
Tanks (Oust, 1995) em primeiro lugar, é necessário implementar ações
emergenciais, para identificação e bloqueio da fonte de alimentação do vazamento,
ações de disposição contenção e recolhimento do produto vazado e ações corretivas
para garantia de que o evento não torne ocorrer.
Para Oust (1995) em segundo lugar, não existe tecnologia pré-determinada a
ser adotada genericamente para todos os casos, a seleção das medidas corretivas
adequadas é uma decisão específica para cada site, e pode haver mais de uma
tecnologia a ser implementada.
Em terceiro lugar de acordo com Oust (1995), a tecnologia adequada é
aquela que considera os riscos a saúde humana, riscos ecotoxicológicos e prazos
razoáveis para atingir metas estipuladas.
Por fim, em quarto lugar, a definição da tecnologia somente será satisfatória
com o pleno conhecimento dos dados de caracterização do site (Oust, 1995).
O Hazardous Waste Clean Up Information (Clu-in) é um site desenvolvido
pela Environmental Protection Agency (EPA), que foi concebido como um fórum para
a comunidade interessada e mantém informações consolidadas sobre tratamentos e
tecnologias para caracterização e remediação de áreas contaminadas (Clu-in, 2008).
Inovações e manutenção de dados são efetuadas em consulta a engenheiros,
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programadores,

fornecedores

de

tecnologia,

empreiteiros

de

remediação,

pesquisadores, grupos comunitários e cidadãos individuais.
3.5.1 Remoção de Fase Livre
Para este estudo diante da elevada gama de opções e vasta literatura sobre o
assunto, restringiu-se de forma intencional, o levantamento das tecnologias de
remediação para, apenas, as in situ passíveis de serem utilizadas no estudo de caso
abordado neste trabalho. O motivo que levou a definição de tais tecnologias foi a
necessidade de mitigação dos impactos ambientais, decorrentes das atividades de
remediação, em área de elevada sensibilidade ambiental.
Em situações de contaminação onde ocorrem a presença de fase livre (NonAqueous Phase Liquid - NAPL), a técnica de extração multifásica (fases vapor e
liquida) é especialmente eficiente. O sistema Multi Phase Extraction (MPE), é uma
tecnologia que utiliza um sistema a vácuo, que atua nas várias fases do
contaminante (hidrocarbonetos) que se encontram no subsolo (Clu-in, 1999).
Seu funcionamento ocorre por meio da instalação de sistema de ventilação a
vácuo em poços de extração, com objetivo de propiciar uma zona de influência em
toda a extensão da pluma de contaminação, com o qual, são extraídas a fase livre,
fase dissolvida e vapor do contaminante (Clu-in, 1999). Apresenta-se na Figura 6 a
representação esquemática de um sistema MPE.
Tratamento
de ef luentes

Descarga
de ef luentes

Tanque
de vácuo

Bomba
de vácuo

Tratamento
de vapores

Região /
Zona
Não
Saturada

Bomba de
transf erência

Nível
d´água
Região /
Zona
Saturada /
Aqüífero

Bomba Submersa
Legenda
Fase Vapor
Gradiente Hidráulico
Fase Livre
Fase Dissolvida

Figura 6 - Modelo esquemático do sistema MPE
Fonte: Adaptado de Oust (1995a)

Poço de Bombeamento
(extração multifase)
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A água recuperada (fase dissolvida) deve ser devidamente tratada, podendo,
inclusive, desde que atendidos requisitos legais, ser utilizada para posterior
reinjeção. Quanto aos vapores extraídos (emissões), devem ser direcionados para
um sistema de tratamento de vapores, antes de seu lançamento para a atmosfera
(Clu-in, 1999). Para uma situação onde o interesse é a recuperação somente da fase
liquida subterrânea (fase livre) o mesmo arranjo pode funcionar como um simples
bombeamento, também conhecido como Slurping.
3.5.2 Remoção de Fase Residual
Para a extração exclusiva de fase residual e vapores presentes na zona não
saturada (zona vadosa) pode ser utilizado o processo denominado Soil Vapor
Extraction (SVE), que consiste na indução de fluxo controlado de ar e assim remover
contaminantes voláteis e semi-voláteis do solo por meio da aplicação de vácuo
(Oust, 1994). A figura 7 demonstra modelo do SVE.

Figura 7 - Modelo esquemático do sistema SVE
Fonte: Adaptado de Oust (1994)
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A Federal Remediation Technologies Roundtable (FRTR) comenta que os
vapores contaminados extraídos do solo devem ser tratados, de acordo com os
regulamentos de emissões atmosféricas. Os poços para extrações verticais,
normalmente, são instalados em profundidades que variam de 1,5 a 90 metros.
Extrações horizontais (instaladas em trincheiras ou furos horizontais) podem ser
instaladas para garantia do processo, dependendo da geometria da pluma de
contaminação e outras especificidades (FRTR, 2008c).
Os grupos-alvo de contaminantes do SVE são compostos voláteis e alguns
combustíveis. A tecnologia é aplicável apenas para compostos voláteis, com
constante da Lei de Henry superior a 0,01 ou pressão de vapor superior a 0,5 mm
Hg. Outros fatores, tais como o teor de umidade, teor de matéria orgânica,
permeabilidade do solo ao ar, afetam a eficácia do processo (FRTR, 2008c).
São fatores que influenciam na eficiência / eficácia dos resultados do sistema
SVE: a profundidade, a área de extensão da contaminação, a concentração de
contaminantes, a profundidade do nível d'água, o tipo de solo e as propriedades do
mesmo (estrutura, textura, permeabilidade e umidade). Projetos de SVE são
normalmente concluídos em 1 a 3 anos (FRTR, 2008c).
Ainda, dentro desta abordagem tecnológica para remediação in situ se
destaca a metodologia denominada Air Sparging. É uma tecnologia in situ para
redução da concentração de contaminantes orgânicos voláteis (COV), que estão
adsorvidos ao solo e dissolvidos em água subterrânea, por meio da injeção de ar na
região contaminada (zona saturada), com objetivo de favorecer a transferência de
contaminantes, que se encontram dissolvidos, para a fase vapor (OUST, 1994a).
Esta tecnologia deve ser utilizada em associação com outras tecnologias, por
exemplo, SVE (Oust, 1994a).
Existem fatores que podem limitar a aplicabilidade e eficiência do processo do
Air Sparging como a profundidade da contaminação e do nível d'água (lençol
freático) e litologias pouco permeáveis. As principais características que determinam
a eficiência do método são a permeabilidade gasosa da zona não saturada, taxa de
fluxo d'água, permeabilidade do aqüífero, volatilidade do contaminante e a sua
solubilidade (Oust, 1994a).
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A Figura 8 apresenta um Modelo Esquemático do Sistema Air Sparging
associado ao SVE.

Figura 8 - Modelo esquemático do sistema Air Sparging associado ao SVE
Fonte: Adaptado de Oust (1994a)

No Air Sparging o projeto (local) e a taxa de injeção do fluxo de ar são fatores
importantes e devem ser específicos para as condições e características locais. A
taxa de injeção de fluxo de ar é item que necessita ser avaliado criteriosamente,
pois, elevadas taxas de injeção propiciam a criação de caminhos preferenciais,
prejudiciais para a eficiência do processo (Oust, 1994a).
A Biorremediação (in situ) é um processo no qual são injetados
microrganismos (fungos, bactérias entre outros), presentes na natureza, com
objetivo de degradar ou decompor os contaminantes orgânicos encontrados no solo
e / ou água subterrânea (FRTR, 2008h).
Biorremediação é um processo que tenta acelerar o processo de
biodegradação natural, fornecendo nutrientes específicos para conversão dos
compostos orgânicos contaminantes em produtos finais inócuos.
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A Figura 9 apresenta Modelo Esquemático do Sistema de Biorremediação.

Figura 9 - Modelo esquemático de sistema de Biorremediação
Fonte: Adaptado de FRTR (2008h)

A indisponibilidade de oxigênio é fator limitante para o processo, pois, em
meio aeróbico tem se mostrado eficaz, degradando rapidamente os contaminantes.
Injeção de oxigênio (sparging ou bioventing), de peróxido de hidrogênio (H2O2) e
nitrato são práticas utilizadas para melhoria dos resultados (FRTR, 2008h).
Segundo FRTR (2008h) existem outros fatores limitantes para aplicabilidade e
eficácia

do

processo

de

biorremediação:

baixa

permeabilidade

do

solo;

concentrações de peróxido de hidrogênio superiores a 100 a 200 ppm em águas
subterrâneas inibem a ação dos microrganismos; enzimas microbianas e alto teor de
ferro de materiais de sub-superfície podem reduzir rapidamente a concentração de
peróxido de hidrogênio e reduzir zonas de influência; falhas no sistema de circulação
de água, de modo que, os contaminantes escapam das zonas de biodegradação
ativa; muitos estados proíbem a injeção de nitrato nas águas subterrâneas, pois,
existem parâmetros regulamentadores através de normas de água potável;
necessidade de sistemas de tratamento de superfície para emissões e efluentes.
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A Biorremediação (in situ) é uma tecnologia que pode ser classificada como
de longo prazo, que pode levar vários anos para conclusão da remediação.
Segundo Centro de Tecnologia Mineral (Cetem, 2006) a Fitorremediação é
uma tecnologia que utiliza sistemas vegetais como agente de descontaminação, a
fim de remediar água e solos contaminados por poluentes de origem orgânica
(hidrocarbonetos, pesticidas, compostos clorados, nitrogenados, e explosivos) e
inorgânica (metais e elementos radioativos).
A Figura 10 apresenta um diagrama dos diversos órgãos das plantas onde
ocorrem os mecanismos de ação da fitorremediação.
Evapotranspiração – transf erência de
contaminantes voláteis degradados (com
pouca ou nenhuma toxidade) do solo para
a atmosf era através das plantas.
Degradação/Acumulação
de contaminantes nas plantas.

Flor

Folha

Fruto

Caule
As raízes das plantas podem
absorver/adsorver/precipitar
os
contaminantes.

Raíz

Rizodegradação - Os exudatos das
plantas estimulam a atividade
microbiana e aceleram a
biodegradação dos contaminantes

Contenção/Imobilização – Os
contaminantes podem ficar retidos
na rizosf era por meio do controle
hidráulico.

Figura 10 - Órgãos das plantas e os mecanismos de ação da fitorremediação
Fonte: Consolidado de VIMIEIRO e SILVA (2007) e INSTITUTO VIRTUAL (2007)
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A Tabela 1 apresenta esquema para a classificação de fitorremediação de
acordo com o destino sofrido pelo contaminante e mecanismos de ação.
Tabela 1 - Classificação da fitorremediação segundo os diversos mecanismos de ação.
Destino
Degradação

Extração

Mecanismo de ação




 Fitodegradação
 Rizodegradação
 Fitoextração
 Rizoextração
 Volatilização/Transpiração

Contenção / Imobilização



 Fitoestabilização
 Controle Hidráulico
 Cobertura Vegetal

Fonte: Adaptado de VIMIEIRO e SILVA (2007)

A fitorremediação é uma técnica alternativa aos tratamentos convencionais de
remoção física da camada contaminadas do solo, ou do bombeamento e tratamento
de águas, na qual, suas principais vantagens são o baixo custo, podendo ser
aplicada em grandes áreas contaminadas e a possibilidade de realizar tratamento in
situ, sendo esta menos agressiva ao meio ambiente. Outra característica importante
é que, após o vegetal absorver o contaminante do solo, a planta pode ser
armazenada para tratamento subseqüente, podendo ser metabolizado ou, então, o
contaminante é transformado em produtos não tóxicos ou menos tóxicos (Cetem,
2006).
A Barreira Reativa (FRTR, 2004) é uma técnica que surgiu na década de
1990, definida como um método de remediação in situ, que tem por objetivo atuação
no fluxo de águas subterrâneas. Combina tratamento biológico ou químico, em
região com fluxo subsuperficial de água.
É aplicável a uma ampla variedade de contaminantes em água e solo, tais
como, solventes clorados, outros orgânicos, metais inorgânicos, e radionuclídeos.
Os contaminantes são concentrados e degradados ou retidos no material de
barreira, que pode precisar ser substituído periodicamente (Clu-in, 2008a).
Trata-se de um obstáculo poroso, disposto de modo conveniente, ou seja, que
pode ter várias configurações, instalado no caminho de uma pluma de contaminação
subterrânea, onde, o fluxo é direcionado para retenção ou reação com
transformação e degradação dos contaminantes (Clu-in, 2008a).
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A instalação das Barreiras Reativas pode ser definitiva ou temporária. A
configuração mais comumente utilizada é a instalação de uma trincheira continua,
ortogonalmente ao fluxo de água subterrânea, por onde a pluma de contaminação
estaria se deslocando, possibilitando sua contenção ou recolhimento. A Air Force
Research Laboratory (AFRL, 2000) apresenta outra configuração freqüentemente
utilizada que é o funil e o portão, no qual paredes de baixa permeabilidade (o funil)
direcionam o fluxo de água subterrânea para região de maior permeabilidade (o
portão), onde, encontra-se instalado o material reagente.
A principal vantagem das barreiras reativas é a característica passiva de sua
operação e o conseqüente potencial de economia em longo prazo (AFRL, 2000).
Na barreira, ou pelo menos, em sua parte permeável, contém material reativo
para auxiliar na remoção dos contaminantes. Ela pode ser construída de modo a
possibilitar a substituição periódica do material reagente (AFRL, 2000). A Figura 11
apresenta modelo esquemático de algumas configurações de Barreiras Reativas.
Barreira Solo superficial
Célula
reativa

Região / Zona
Não Saturada

Barreira
Célula
reativa

Água
subterrânea
tratada

Água
subterrânea
tratada
Região /
Zona
Saturada
/ Aquifero
Pluma de
contaminação

Região
Rochosa
Elevação
Barreira

Célula
reativa

Pluma de
contaminação
Barreira Reativa Continua (Planta)

Água
subterrânea
tratada

Célula
reativa

Barreira

Água
subterrânea
tratada

Portão
1

Portão
2

Pluma de
contaminação

Portão

Sistema Funil com 1 portão

Pluma de
contaminação
Sistema Funil com 2 portões

Figura 11 - Modelo esquemático de algumas configurações de Barreiras Reativas
Fonte: Adaptado de AFRL (2000)
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A Figura 12 a seguir apresenta modelo esquemático de uma Barreira Reativa.
Gradiente
Hidráulico

Trincheira com
produto reagente

Produto tratado

Solo superf icial
Trincheira com
produto reagente

Seção
transversal

Região /
Zona
Não
Saturada

Portão de
tratamento
Direção
do Fluxo

Região /
Zona
Saturada /
Aqüífero

Tubulação
com
ranhuras

Pluma de
contaminação

Parede
impermeável da
barreira
Planta

Gradiente
Hidráulico

Gradiente
Hidráulico
Parede
impermeável da
barreira

Seção
Transversal

Região
Rochosa

Figura 12 - Modelo esquemático em planta e seção transversal - Barreira Reativa
Fonte: Adaptado de Remediation Technologies Development Forum (RTDF, 2000)

O Soil Flushing é uma técnica que consiste na injeção de água ou água
contendo aditivo na região impactada, para aumento da dissolução e mobilidade do
contaminante, de modo a possibilitar sua extração e tratamento (FRTR, 2008d).
A Figura 13 apresenta modelo esquemático do sistema Soil Flushing.

Figura 13 - Modelo esquemático do sistema Soil Flushing
Fonte: Adaptado de FRTR (2008d)
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Os efluentes e emissões resultantes deste processo devem ser tratados antes
do descarte, conforme legislação aplicável. O reuso da água é fator que pode ser
avaliado para redução dos custos (FRTR, 2008d).
O grupo alvo de contaminantes para esta tecnologia são os inorgânicos,
incluindo contaminantes radioativos, porém, pode ser usada para tratamento de
COVs, Compostos Orgânicos Semi-Voláteis (COSV), combustíveis e pesticidas, mas
o custo pode ser menos eficaz do que as tecnologias alternativas para estes grupos
de contaminantes. A tecnologia oferece o potencial para a recuperação de metais e
pode mobilizar uma vasta gama de contaminantes orgânicos e inorgânicos de solos
de granulação grossa (FRTR, 2008d).
A adição de surfactantes ambientalmente compatíveis pode ser usada para
aumentar a solubilidade efetiva de alguns compostos orgânicos, no entanto, a
solução de lavagem pode alterar as propriedades físico-químicas do sistema solo
(FRTR, 2008d).
Segundo FRTR (2008d) são fatores limitantes do processo: baixa
permeabilidade ou solos heterogêneos; misturas surfactantes podem aderir ao solo e
reduzir a porosidade efetiva; reações das misturas de lavagem com o solo pode
reduzir a mobilidade do contaminante; perda de controle ou falha no direcionamento
do fluxo da mistura de solvente; preocupação ambiental com a injeção de produtos
na sub-superfície; a tecnologia deve ser usada apenas quando o fluxo de
contaminantes dissolvidos e a mistura de solventes injetada possam ser controlados
e recuperados. Outros parâmetros físico-químicos podem interferir nos resultados:
permeabilidade do solo, estrutura do solo, textura do solo, porosidade do solo, teor
de umidade, carbono orgânico total (COT), a capacidade de troca catiônica (CTC),
pH e capacidade tampão. A duração do processo de remediação do solo é
geralmente curto e médio prazo (FRTR, 2008d).
Bioventing é uma tecnologia promissora que estimula a biodegradação natural
in situ de quaisquer compostos aeróbios degradáveis no solo, através do
fornecimento de oxigênio para os microrganismos existentes no mesmo (FRTR,
2008e).
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A figura 14 apresenta modelo esquemático do Sistema de Bioventing
associado à injeção de nutrientes (biorremediação).

Figura 14 - Modelo Esquemático do Sistema Bioventing
Fonte: Adaptado de Oust (1994b)

Segundo FRTR (2008e) diferentemente do SVE o bioventing utiliza baixas
taxas de fluxo de ar para fornecer oxigênio suficiente apenas para manutenção da
atividade microbiana, ou seja, o objetivo é induzir o fluxo de ar suficiente apenas
para aumentar a biodegradação natural dos contaminantes e não causar-lhes a
volatilização (Oust, 1994d).
O grupo alvo de contaminantes para esta tecnologia são hidrocarbonetos de
petróleo, solventes clorados, alguns pesticidas, conservantes de madeira e outros
produtos químicos orgânicos. A biorremediação não pode degradar contaminantes
inorgânicos, entretanto, pode ser utilizada para mudar o estado de valência dos
inorgânicos e causam adsorção, acumulação e concentração dos inorgânicos em
micro ou macro-organismos. Estas técnicas, embora ainda muito experimental,
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apresentam um potencial considerável de estabilização ou remoção de materiais
inorgânicos do solo (FRTR, 2008e).
Bioventing é utilizado com maior freqüência em locais contaminados por
hidrocarbonetos com cadeia médias, isto é, óleo diesel e combustível de aviação,
pois, produtos mais leves, tais como a gasolina, tende a se volatilizar facilmente e
pode ser removido rapidamente usando SVE. Produtos considerados pesados, a
exemplo dos óleos lubrificantes, geralmente, são mais difíceis de biodegradar (Oust,
1994d).
Segundo FRTR (2008e) são fatores limitantes do processo: lençol freático
muito alto (próximo a superfície); solo saturado ou solos de baixa permeabilidade;
vapores podem ser gerados acima do solo pelo raio de influência dos poços de
injeção de ar; baixa umidade no solo; deve-se requerer um monitoramento de
emissões na superfície do solo; baixas temperaturas podem retardar remediação.
Oust (1994d) acrescenta que além do tipo e a concentração do contaminante
poderem inicialmente ser tóxicos para os microrganismos, é uma tecnologia
aplicável somente a zona insaturada (vadosa), sendo necessário tecnologias
complementares associadas para tratamento de contaminações em zona saturada e
águas subterrâneas.
Dois critérios básicos devem ser satisfeitos para o sucesso de Bioventing.
Primeiro, o ar deve passar através do solo em quantidades suficientes para manter
as condições aeróbicas necessárias a biodegradação. O teste piloto é realizado para
determinar a permeabilidade do ar no solo e as taxas de respiração. Essa tecnologia
está se tornando cada vez mais comum, tanto que, já se encontram disponíveis a
maioria dos equipamentos componentes do processo bioventing (FRTR, 2008e).
Tal como acontece com todas as tecnologias biológicas, o tempo necessário
para remediar um sítio usando bioventing depende totalmente das características
específicas do solo e das propriedades químicas do contaminante, portanto, é uma
tecnologia de longo prazo, sendo que a limpeza pode demorar de alguns meses a
vários anos (FRTR, 2008e).
A Atenuação Natural é um sistema que tem como princípio fazer uso de
processos naturais para degradar os contaminantes e reduzir suas concentrações a
níveis aceitáveis. Diluição, volatilização, biodegradação, adsorção e reações
químicas com os materiais presentes em subsuperfície são alguns dos processos
que ocorrem durante a atenuação natural (Oust, 2004).
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O termo "atenuação natural monitorada" (ANM) refere-se à dependência
processos naturais de atenuação para atingir as metas de remediação local, dentro
de um período de tempo razoável em comparação ao oferecido por outras
tecnologias mais invasivas (EPA, 19994 apud Oust, 2004). O monitoramento através
de amostragens e análises químicas são itens fundamentais para verificação se a
taxa de degradação está compatível com as metas de remediação.
A figura 15 a seguir apresenta esquemático de poços de monitoramento de
um sistema de atenuação natural.

Planta
C4
B3

D1

D4
E3

FC

C3

A2

A1
B1

D2

D3

D4

FC

Região /
Zona Não
Saturada

D3

B2

B

Corte Transversal A-A

A

E2
C2

D2

C1

D1

E1

B
Região Saturada

A

Corte Longitudinal B-B
A

B

C

D

E
Região /
Zona Não
Saturada

FC

Gradiente Hidráulico

Região Saturada

Figura 15 - Modelo Esquemático de poços de monitoramento para Atenuação Natural
Fonte: Adaptado de Oust (2004)

Por motivo de seu processo não requerer intervenção humana, muitas vezes,
é considerado uma remediação “passiva”, porém, isto não implica que o processo
será necessariamente eficaz em todos os casos, dentro de um período de tempo
razoável (Oust, 2004). A atenuação natural deve ser utilizada em áreas onde não

4

U.S. EPA. 1999. “Use of Monitored Natural Attenuation at Superfund, RCRA Corrective
Action, and Underground Storage Tank Sites.” Oswer Directive 9200.4-17P, April 21.
(http://www.epa.gov/oust/directiv/d9200417.pdf)
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ocorram impactos para receptores e os contaminantes podem migrar antes de serem
degradados.
O grupo alvo de contaminantes para esta tecnologia são os COVs não
halogenados, COSVs e combustíveis derivados de petróleo, sendo que, os
combustíveis e COVs halogenados são comumente avaliados para a atenuação
natural. Pesticidas podem também ser autorizados a atenuar naturalmente, mas, o
processo é menos eficaz ficando restrito a apenas alguns compostos dentro do
grupo. A atenuação natural pode ser processo apropriado para alguns metais,
quando resultam em mudança no estado de valência do metal, provocando sua
imobilização a exemplo do cromo (FRTR, 2008f).
Dados para a modelagem, amostragens e análises químicas são necessários
para justificar e monitorar a atenuação natural. A extensão da degradação depende
de vários parâmetros como: tipos e concentrações de contaminantes, umidade,
nutrientes disponíveis, oxigênio presente, entre outros (Oust, 2004).
As informações necessárias são: dados de solo e água subterrânea,
distribuição tri-dimensional da fase residual dos contaminantes, que pode ser usada
para definir a extensão da pluma dissolvida, dados geoquímicos do solo e água
subterrânea e características químicas dos contaminantes (Oust, 2004).
FRTR (2008f) compara a atenuação natural a outras tecnologias de
remediação e indica seguintes vantagens: menor geração e transferência de
resíduos; tecnologia menos invasiva (necessidade de pouca infra-estrutura); pode
ser aplicada na área como um todo ou em parte dela, dependendo das condições do
local e as metas de remediação; tecnologia pode ser utilizada associada a outras
medidas corretivas; custo global provavelmente será menor
Segundo FRTR (2008f) são fatores limitantes do processo: indisponibilidade
de dados para configurar os parâmetros de entrada para modelagem da área;
produtos resultantes da degradação podem ser mais móveis e mais tóxicos do que o
contaminante original; não é apropriada diante da presença de risco iminente;
contaminantes podem migrar antes de serem degradados; controles institucionais
podem ser necessários e o site pode não estar disponível para reutilização até que
os níveis de contaminantes sejam reduzidos; caso ocorra presença de produto em
fase livre, ele tem de ser removido; alguns inorgânicos podem ser imobilizados,
como o mercúrio, mas não será degradado; monitoramento em longo prazo, com
custos associados; prazos extensos para alcançar metas de remediação, quando
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comparado a outras tecnologias mais ativas; podem ocorrer mudanças nas
condições hidrológicas e geoquímicas afetando negativamente a eficácia de
reparação e necessidade de maiores esforços para negociação, a fim de obter a
aceitação pública da atenuação natural.
Os custos mais significativos associados à atenuação natural, estão
relacionados à caracterização do local e ao monitoramento de desempenho do
processo FRTR (2008f).
3.5.3 Vantagens e Limitações de Tecnologias de Remediação in situ
A Federal Remediation Technologies Roundtable elaborou uma Matriz de
Seleção das Tecnologias de Tratamento (FRTR, 2008), no qual, são apresentadas
comparações de diversos fatores relacionados a cada tecnologia.
O Quadro 1 apresenta um resumo da Matriz de Seleção de Tecnologias com
foco em tratamento in situ de petróleo e seus derivados, de modo a subsidiar o
estudo de caso e o material complementar ao macrofluxo que será apresentado.
O Quadro 2 apresenta a definição de termos e siglas utilizados na Matriz de
Classificação de Tecnologias de Tratamentos (FRTR, 2008a).
O Quadro 3 apresenta um resumo, com dados consolidados, das tecnologias
de remediação apresentadas por FRTR (2008), com foco em tratamento in situ , no
qual são indicados os custos de cada opção, se estão acima da média ou na média.

Combustíveis

Disponibilidade

Prazos

Custos

Confiabilidade do
sistema

Investimento

Custo Total Relativo &
Desempenho
Operação &
Manutenção

Tratamento adicional

Legenda
ACM – Acima da Média
M – Média
ABM – Abaixo da Média
N/A – Não Aplicável
? – Nível de efetividade
depende muito da especificação
do contaminante sua aplicação

Estágio de
desenvolvimento
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Solos, Sedimentos, Rochas e Borras
3.1 Tratamento Biológico - In situ
4.1 Bioventing

ACM ACM ACM ACM ACM ACM

M

ACM ACM

4.2 Biorremediação

ACM ACM ABM

M

ACM ACM

4.3 Fitorremediação

ACM ACM ACM ACM ABM ACM ABM

M

M

ACM

M

M

3.2 Tratamento Físico/Químico - In situ
4.4 Oxidação Química

ACM ACM ABM

M

M

M

4.5 Separação Eletrocinética

ACM ABM ABM

M

M

ABM

M

M

ABM

4.6 Fracturing

ACM

ABM

M

M

M

ACM

M

4.7 Soil Flushing

ACM ACM ABM

M

M

M

M

ACM

M

4.8 Soil Vapor Extraction

ACM ABM ABM

M

M

ACM ACM

4.9 Solidificação / Estabilização

ACM ACM

M

M

M

ACM ACM

ACM ACM ABM

ABM ACM ACM ACM ACM ABM

3.3 Tratamento Térmico - In situ
4.10 Tratamento Térmico

ACM ABM ABM ABM ACM

M

ACM ACM ACM

Águas Subterrâneas, Águas Superficiais e Percolados
3.9 Tratamento Biológico - In situ
4.29 Biorremediação

ACM ACM ABM

M

M

ACM

?

ACM ACM

4.30 Atenuação Natural
Monitorada

ACM ACM ABM

M

M

ACM

?

ACM ACM

4.31 Fitorremediação

ACM ACM ACM ACM ABM ACM ABM

M

M

3.10 Tratamento Físico/Químico - In situ
4.32 Air Sparging

ACM ACM ACM ACM ACM ACM ACM ACM ACM

4.33 Bioslurping

ACM

4.34 Oxidação Química

ACM ACM ABM

4.35 Barreira Direcional

ACM ACM

M

ACM ACM

M

ACM

M

M

M

ABM

M

M

M

ACM

4.36 Dual Phase Extraction

ACM ABM ABM ABM

M

M

M

ACM ACM

4.37 Tratamento Térmico

ACM ABM ABM ABM

M

M

4.38 Hydrofracturing

ACM

M

4.39 Air Stripping

ACM

M

4.40 Barreira reativa / passiva

ACM ACM

M

ACM ACM ACM
M

ABM

M

M

ABM ACM

Quadro 1 - Matriz de Classificação de Tecnologias e Tratamentos
Fonte: Adaptado de FRTR (2008)

M

M

ACM ACM

ACM ACM ABM
M

ACM ACM ACM
M

ACM

M

M

ABM ACM

M

M

ABM ACM

M
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Fatores

Acima da Média

Estágio de
Desenvolvimento da
Tecnologia

Implementada
como parte do
final remédio em
múltiplos sites,
bem
documentado,
entendida, etc.

Tecnologia
autônoma (não
complexa, em
termos de número
É necessário
de meios de
tratamento
tratamento adicional?
tecnologias, talvez
uma "rotina"
tecnológica
adicional)

Média

Abaixo da Média

Não foi
Foi
totalmente
implementado
implementado,
em escala
mas já foi testada
completa, mas
(piloto, bancada,
ainda, necessita
laboratório
melhorias,
escala) e é
ensaio, etc.
promissor

Relativamente
simples e, bem
entendida,
largamente
aplicada, etc.

Complexas
(necessita
tratamentos
adicionais, gera
excessiva de
resíduos, etc.)

Operação &
manutenção

Baixo custo

Médio custo

Alto custo

Investimento

Baixo custo

Médio custo

Alto custo

Confiabilidade do
sistema

Alta confiabilidade
e baixa
manutenção

Média
confiabilidade e
média
manutenção

Baixa
confiabilidade e
alta manutenção

Custo
Solo - in situ
Prazo Água
subterrânea

Outros

? Nível de
eficácia
altamente
dependente do
contaminante
específico
e
sua
aplicação

Baixo nível de
Médio nível de
Alto nível de
despesas gerais despesas gerais despesas gerais
em relação aos de em relação aos
em relação aos
outras opções
de outras opções de outras opções
Menos de 1 ano

1 - 3 anos

Mais que 3 anos

Menos de 3 anos

3 a 10 anos

Mais que 10
anos

Disponibilidade

Mais que 4
fornecedores

2a4
fornecedores

Menos que 2
fornecedores

Contaminantes
classificados em 8
grupos
Combustíveis,
inorgânicos,
Radionuclídeos,
Explosivos,
Não
halogenados
COV,
COV
halogenados,
Não
halogenados
COSV e Halogenados
COSV

Demonstrado
eficácia em
escalas piloto ou
completa

Não
Demonstrado
demonstrado
O mesmo
eficácia limitada
que
eficácia em
em escalas piloto
escalas piloto ou acima
ou completa
completa

Quadro 2 - Definição de termos e siglas utilizados na Matriz de Classificação de Tecnologias
e Tratamentos
Fonte: Adaptado de FRTR (2008a)
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Meio
contaminado

Tipo de
tratamento

Solo,
sedimentos,
rocha e lama

Tratamento
biológico

Solo,
sedimentos,
rocha e lama

Tratamento
Físico/Químico

Tecnologia

Parâmetros

Bioventing
Biorremediação

Soil Flushing

Custo por metro cúbico
Custo por metro cúbico
Custo por metro quadrado
Custo por metro cúbico
Custo por metro cúbico

SVE

Custo por metro cúbico

Fitorremediação

Atenuação Natural
Monitorada
Água
Subterrânea e
superficial

Tratamento
biológico

Biorremediação (O2)
Biorremediação (N2)
Biorremediação
(H2O2)
Fitorremediação
Air Sparging
Barreiras Direcionais
MPE

Água
Subterrânea e
superficial

Tratamento
Físico/Químico

Áreas pequenas
Áreas grandes
(Valores em US$)
(Valores em US$)
Cenário A Cenário B Cenário C Cenário D
Fácil
Difícil
Fácil
Difícil
928,00
970,00
79,00
109,00
30,00
--100,00
21,53
75,35
4,52
10,76
626,00
2322,00
147,00
483,00
42,00
64,00
24,00
35,00
1275,00

1485,00

405,00

975,00

Existem custos para a modelagem e monitoramento. Os custos mais
significativos associados à atenuação natural são mais freqüentemente
devido a requisitos de monitoramento
Custo por metro cúbico
10,00
--20,00
Custo por litro
40,00
--60,00

Custo
ACM
ACM
ACM
ACM
M
ACM
ACM
ACM
ACM

Custo por litro

> 40,00

--

--

> 60,00

ACM

Custo por metro quadrado
Custo por metro cúbico
Custo por metro linear
Custo por metro cúbico
processado
Custo por metro cúbico

16,36
84,00
60,00

18,19
37,00
--

4,84
24,00
--

6,89
27,00
330,00

ACM
ACM
M

15,84

15,84

31,68

31,68

M

32,72
71,99
Não Avaliado

30,11

68,07

M
M

Air Stripping

Custo por metro cúbico (de
tratamento de barreira)
Barreiras Reativas
Custo por metro cúbico (de
tratamento da água
subterrânea)
Quadro 3 - Resumo consolidado dos custos das tecnologias de remediação
Fonte: Dados FRTR (2008)

1267,00

1681,00

1503,00

2580,00

M

0,21

0,27

0,10

0,17

M
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Para maioria das áreas contaminadas, em função da tecnologia adotada que
podem ser utilizadas separadamente ou em conjunto, existem três tipos de
estratégias para classificação de tratamento (FRTR, 2008g), são elas:


Destruição ou alteração de contaminantes: atua alterando a estrutura
química dos contaminantes por meios térmicos, biológicos ou
tratamento químico. Podem ser aplicadas in situ e ex situ;



Extração

ou

remoção

de

contaminantes:

atua

removendo

o

contaminante, por meio de tratamento do solo por dessorção térmica, a
lavagem do solo, extração com solvente, SVE e tratamento de águas
subterrâneas por uma separação de fases, absorção de carbono,
stripping, troca iônica, ou alguma combinação dessas tecnologias.


Imobilização dos contaminantes: atua na estabilização ou solidificação
do contaminante, por meio de tecnologias de contenção, como
disposição em aterros seguros ou construção de barreiras, porém,
necessita acompanhamento e manutenção para verificação da eficácia.

A Figura 16 apresenta a classificação da remediação em função da tecnologia
adotada, que é um resumo sobre o conceito de estratégias de remediação.

Desrtruição

Reciclagem
e Reuso
Biotratamento

Físico / Químico /
Tratamento Térmico

(gas)

Extração

(gas)]
(água)

Carbono
ativo

Escavação

Imobilização

Solidif icação e
Estabilização

Carbono
ativo

Air
Striping
Separação
de f ase (se
aplicável)
Solo
superficial

Extação a
Vacuo

Contenção

Região /
Zona
Não
Saturada

Produto em
f ase livre

Nível de água

Bombeamento
de água
subterranea

Região /
Zona
Saturada /
Aqüífero

Figura 16 - Classificação da remediação em função da tecnologia
Fonte: Adaptado de FRTR (2008b)
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3.6

Gerenciamento de Conflitos Ambientais
Por conta dos diferentes papeis, objetivos ou pontos de vista de cada ator

envolvido, seja ele organismo fiscalizador ou empreendedor responsável, durante
um processo de remediação ambiental, existe o potencial bastante elevado para
instauração de conflitos ambientais.
Entende-se por conflitos ambientais, aqueles envolvendo grupos sociais com
modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, tendo origem
quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de
apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por impactos indesejáveis –
transmitidos pelo solo, ar, água, ou sistemas vivos – decorrentes do exercício das
práticas dos outros grupos (ACSELRAD, 2004)
A ocorrência de conflitos ambientais em casos que envolvam áreas
contaminadas não é muito rara, até porque, ainda, são muitas as deficiências legais
e técnicas existentes no gerenciamento destas áreas, sobretudo em países em
desenvolvimento como o Brasil, o que dificulta o reconhecimento público imediato da
contaminação (Silva, 2007).
Os impactos ambientais negativos provocados no entorno da área
contaminada, que podem atingir os diversos meios (físico, biótico e antrópico),
dificultam a definição de responsabilidades.
Conflitos Ambientais são disputas sociais que nasceram e ganharam
notoriedade na década de 70, principalmente nos Estados Unidos da América, onde
se confrontavam organizações de base comunitária, movimentos ecológicos,
empresários, industriais, agências governamentais de regulação e o governo
enquanto empreendedor, para decidir o que fazer frente a impactos ou danos
ambientais provocados por atividades produtivas ou empreendimentos públicos
(BREDARIOL, 2001).
Os conflitos estão presentes em todas as relações humanas e o
desenvolvimento de pessoas, grupos e sociedades está diretamente relacionado à
capacidade de criar e resolver conflitos (BREDARIOL, 2001).
Essa dificuldade decorrente da complexa relação causal, entre dano e
qualidade ambiental, torna necessário aprofundar investigações, cujo entendimento,
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fica restrito apenas a determinados grupos especializados (SÁNCHEZ, 20015 apud
Silva, 2007).
A análise de conflitos constitui-se, na verdade, numa análise política, que tem
como objetivo identificar os atores, as estratégias adotadas, os cenários que se
configuram a partir do movimento dos agentes envolvidos, bem como a
confiabilidade dos compromissos que os mesmos assumem.
Segundo Silva (2007) existem fatores que podem ser considerados como
barreiras e dificultam o processo de alcançar algum tipo de entendimento entre as
partes envolvidas, por exemplo: (a) as contradições presentes nos discursos dos
órgãos técnicos envolvidos quanto ao reconhecimento e à extensão da
contaminação; (b) a resistência dos agentes causadores da contaminação em
reconhecer sua responsabilidade pelos danos gerados; (c) a incapacidade do poder
público em lidar com o problema, muitas vezes pela falta de conhecimento, de
recursos financeiros, de recursos humanos capacitados e, até mesmo, falta de
vontade política; (d) a ausência de uma metodologia que possa ser aplicada para
auxiliar o processo de negociação do conflito, visando dar um tratamento
democrático ao mesmo; (e) a não predisposição de alguns atores em criar um
ambiente favorável à negociação.
Com relação a métodos de apoio à resolução de conflitos ambientais no
Brasil, Ovalles e Viezzer (19906 apud Bredariol, 2001) citam que em 1984 foi
realizado pela Cetesb, em São Paulo, o Primeiro Seminário sobre Métodos e
Técnicas de Gerenciamento para casos de Conflito Ambiental.
O interesse atual sobre negociação de conflitos se deve a tendências que se
identificam na política ambiental e inovações trazidas pela legislação (BREDARIOL,
2001), dos quais citam-se os seguintes, além de outros diplomas legais
complementares que disciplinam o tema:


Decreto Estadual nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 que aprova o
regulamento da Lei n. 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre o
controle poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo (SÃO
PAULO, 1976);

5

SÁNCHEZ, L. E. Desengenharia: O Passivo Ambiental na Desativação de
Empreendimentos Industriais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
6
Ovalles O. e Viezzer M. ; Curso de Gerenciamento para Casos de Conflito Ambiental;
FEMA, 1990, Cuiabá – Mimeografado.
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Decreto Estadual nº 10.251, de 30 de agosto de 1977, que cria o
Parque Estadual da Serra do Mar e dá providências correlatas (SÃO
PAULO, 1977);



Lei Federal nº 6.938, 31 de agosto de 1981, que institui a Política
Nacional do Meio Ambiente que tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana, a Lei de Crimes Ambientais (BRASIL,
1981);



Lei Federal nº 7.347 de 24 de junho de 1985, que disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências (BRASIL,
1985);



Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 20,
de 18 de junho de 1986. Dispõe sobre a classificação das águas
doces, salobras e salinas do Território Nacional (BRASIL, 1986);



Decreto Estadual nº 32.955, de 7 de fevereiro de 1991 que
regulamenta a Lei Estadual n° 6.134, de 2 de junho de 1988 que
dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas
subterrâneas do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1991);



Lei Estadual nº 7.663, 30 de dezembro de 1991, que estabelece
normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem
como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos
no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1991a);



Lei de Licitações nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências (BRASIL,
(1993);



Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art.
21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de
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março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989 (BRASIL, 1997);


Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei de Crimes
Ambientais que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências (BRASIL, 1998);



Lei Estadual nº 9.999, de 09 de junho de 1998 que altera a Lei n. 9.472,
de 30 de dezembro de 1996, que disciplina o uso de áreas industriais
no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1998);



Decreto Federal 2.745/98 de 24 de agosto de 1998. Aprova o
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS previsto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997 (BRASIL, 1998a);



Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, §
1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências (BRASIL, 2000);



Decreto Estadual nº 47.400, de 4 de dezembro de 2002 que
regulamenta Lei Estadual n° 9.509, de 20 de março d e 1997, para
licenciamento ambiental no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2002);
e



Lei Estadual nº 13.577 de 08 de julho de 2009, de Proteção da
Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas no
Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2009).

Para a regulamentação da Lei de Crimes Ambientais, vêm sendo editadas e
reeditadas medidas provisórias que prevêem a assinatura de Termos de Ajuste de
Condutas (TAC) entre atividades poluidoras e órgãos de controle ambiental ou com
o Ministério Público. A elaboração desses TACs vem se transformando em
importante foro de participação da sociedade na política de controle ambiental
(BREDARIOL, 2004).
Segundo Bredariol (2001) não existem técnicas para transformação de
conflitos em expressões matemáticas, nem há algo definitivo sobre formas de
atuação, mas podem-se reconhecer práticas de negociação dos conflitos, seja por
meio de métodos comportamentais, seja técnicas de planejamento e avaliação de
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políticas e projetos, seja metodologias de resolução, dissolução, mediação ou
negociação de conflitos.
Bredariol (2001) comenta diversos autores, casos e metodologias de análise
de conflitos ambientais, contudo, nenhum dos métodos se define como de mediação
ou de resolução de conflitos, mesmo que possam ser aplicados para tais fins.
Moore (19877 apud BREDARIOL, 2001) comenta que a resolução de conflitos
pode ocorrer de diversas formas, desde o evitar o conflito até o uso da violência,
podendo

passar

por

discussão

informal,

negociação,

mediação,

decisão

administrativa, arbitragem, decisão judicial ou legislativa e ação direta não violenta.
Para a Enciclopédia Ambiental editada por Gale Research Inc. (19948 apud
Bredariol, 2001) a Resolução de Disputas Ambientais ou a Resolução Alternativa de
Disputas são alternativas de litigância, fora das Cortes de Justiça, para resolver
disputas entre partes. Os principais tipos de processo para Resolução Alternativa de
Disputas são: a) negociação; b) mediação; c) adjudicação; d) arbitragem; e) mini júri e f) júri sumário. Cada um dos tipos citados podem ser descritos da seguintes
forma:


Negociação: As partes não entram no sistema judicial e os acordos são
estabelecidos de maneira informal e reduzidos a termos escritos.



Mediação: As partes recorrem a uma terceira parte, neutra, que
intervém para ajudar os litigantes a alcançar um acordo voluntário.



Adjudicação: É uma espécie de julgamento privado, onde as partes
apresentam suas evidências e argumentos a uma terceira parte neutra,
e essa estabelece um objetivo, uma decisão diferente ou que
contemple as duas partes.



Arbitragem: É também um julgamento privado onde a terceira parte
estabelece uma decisão que dirime o direito entre as partes.



Mini-júri: É um processo de júri privado onde as partes concordam em
aceitar voluntariamente uma decisão visando alcançar uma solução
negociada.

7

Moore C.W.; The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict; JosseyBass Publishers; 1987; London
8
Cunninghan W.P. et al; in Environmental Encyclopaedia; Gale Research Inc; 1994; Detroit
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Júri Sumário: É semelhante ao mini-júri, exceto pelo fato de que a
terceira parte, não é um especialista em Direito, podendo ser um júri
formado por pessoas leigas.

Métodos para construção de consenso podem ser utilizados para a
negociação de normas, a resolução de conflitos ou para o planejamento de projetos.
Susskind e Weinstein (19829 apud Bredariol, 2001) faz uma primeira abordagem
desses processos, destacando algumas condições fundamentais para o sucesso na
resolução de disputas ambientais: identificação das partes; representação
apropriada dos grupos envolvidos; as diferenças entre os contendores devem ser
amoldadas dentro de uma relação de trabalho; um mínimo suficiente, de opções e
alternativas, deve ser discutido; as partes devem estar de acordo quanto a objetos
ou escopo de disputas e sobre o tempo em que efeitos ambientais deverão
aparecer; os valores de custos e benefícios devem ser considerados; os valores de
ações compensatórias serão estabelecidos; as barganhas serão realizadas; as
partes asseguram o cumprimento de compromissos assumidos; os mediadores
devem estabelecer uma atmosfera de confiança e permanecer neutros.
Com base nas informações apresentadas e conforme objetivo proposto para
este trabalho, de criação de um macrofluxo com o processo chave de remediação de
áreas contaminadas e material complementar, com critérios a serem considerados
na concepção de um projeto de remediação ambiental apresentados, no item 5.6,
independente de metodologia para análise, é de fundamental importância a
elaboração de um diagnóstico com foco em mitigar o potencial de conflitos
ambientais, que contemple a identificação de alguns itens, a exemplo:


Atores envolvidos: empresas, comunidades e órgãos públicos;



Caracterização da Área: localização (urbana ou rural), abrangência,
limites, tipos de uso, e sensibilidade ambiental;



Diagnóstico: tipo, nível e a abrangência do contaminante



Interesses das partes: avaliação sócio, econômica, política e cultural.
Utilização de recursos naturais, saúde e legal;



Avaliação de Riscos: saúde humana e ecológico;



Restrições

das

partes:

prejuízos,

cobrança

diversas

(imagem,

indenizações ou multas), impossibilidade de uso, prazos; recursos
9

Susskind L. e Weinstein A. How to resolve environmental disputes out of court: in
Technology Review v.85,n.1, (Jan 1982).
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logísticos, disponibilidade de insumos, custos operacionais e impactos
ambientais;


Propostas de soluções: tecnologias de remediação disponível;



Objetivos

Levando em consideração esses itens, entre outros que possam surgir,
adicionados ao compromisso de transparência nas informações e cumprimento das
ações acordadas, junto aos envolvidos, o potencial de geração de conflitos
ambientais fica bastante reduzido.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS
Conforme objetivo proposto para esta pesquisa de levantamento e discussão

das ações adotadas na remediação, da área selecionada como estudo de caso
(Guaecá, São Sebastião, SP), foram adotadas as seguintes etapas de trabalho:
levantamento de material, análise dos dados, consolidação de resultados e
discussão.
O levantamento de material foi efetuado por meio de solicitação a empresa
responsável pela ocorrência e pesquisa em site do órgão ambiental na internet,
entre outros. A análise dos dados e a apresentação de resultados e discussão por
meio da leitura e consolidação dos dados levantados.
4.1

Contextualização
No dia 18/02/2004 a Transpetro (Empresa Responsável) durante a realização

de suas atividades logísticas de movimentação de produtos para abastecimento do
mercado de São Paulo, identificou um vazamento de petróleo pelo Oleoduto Santos
São Sebastião (Osbat) ,que interliga o município de São Sebastião ao de Cubatão,
obrigando a interrupção temporariamente de suas atividades e implementar ações
emergenciais de disposição e correção de modo a mitigar as conseqüências
ambientais, decorrentes do evento (Mansor e Raul, 2006). Para isso, foram
necessárias a mobilização de recursos e diversas ações de contingenciamento.
Segundo Mansor e Raul (2006) a causa imediata do vazamento foi uma trinca
longitudinal na margem do cordão de solda do duto. O vazamento foi detectado
visualmente. As ações emergenciais de disposição foram implementadas de
imediato após a ocorrência do evento, sendo que, algumas das ações corretivas
permanecem em execução até o momento.
A Empresa Responsável mantém um Plano de Contingência Local para
auxiliar a efetividade das ações de disposição e o pronto atendimento em situações
emergenciais, com prévia definição de atribuições, para grupos de comando e
execução, nas áreas de Saúde, Segurança, Comunidade, Logística, Planejamento
Operacional e Meio Ambiente (Mansor e Raul, 2006).
Conforme descrito por Cetesb (2005) houve várias instituições / empresas
envolvidas nas ações de disposição emergenciais (contingência), são elas:


Petrobras / Transpetro– Empresa responsável pelo acidente. Ações de
recuperação

ambiental

das

áreas

atingidas

pelo

vazamento,

envolvendo as ações emergenciais, bem como as ações a médio e
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longo prazo, visando minimizar os impactos gerados e monitorar o
processo de recuperação do ambiente;


Cetesb – Coordenar as ações emergenciais, juntamente com a
Petrobras, fiscalizar as atividades de campo, garantir a definição de
procedimentos de combate adequados, monitorar e avaliar os impactos
gerados pelo acidente. Aplicar as sanções e penalidades legais;



Defesa Civil Municipal – Apoio no controle de acessos às áreas
afetadas, isolamento da praia de Guaecá;



Instituto Florestal – Avaliação dos impactos gerados no Parque
Estadual, bem como contribuir na análise e definição das ações de
recuperação ambiental, especificamente a poda de vegetação
contaminada. Fiscalização das ações das equipes de campo dentro do
Parque;



Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN) e
Policia Ambiental – Fiscalização das ações de combate realizadas pela
Petrobras, nos corpos d’água e Áreas de Proteção Permanente.
Registro oficial dos impactos constatados pelas ações de manutenção
da faixa de dutos da Petrobras;



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) – Foi informado pela Cetesb do acidente e da
dimensão do cenário existente;



Prefeitura de São Sebastião – Secretaria do Meio Ambiente –
acompanhou de perto as ações emergenciais, participando das
reuniões de contingência e de vistorias de campo e sobrevôos;



Alpina – Empresa para suporte logístico à Petrobras;



Ecosorb – Empresa para suporte logístico à Petrobras;



CSD Geoklock – Empresa responsável pela interceptação da pluma de
óleo em sub-solo e remediação ambiental no local atingido.
Caracterização e diagnóstico hidrogeológico;



Brain Tecnologia – Empresa parceira da empresa CSD-Geoklock
Geologia e Engenharia Ambiental Ltda (CSD-Geoklock), responsável
pelos estudos de geofísica na área atingida pela pluma de
contaminação;



Survival – Empresa de apoio em segurança e resgate;
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Resicontrol – Empresa para gestão dos resíduos sólidos gerados;



Starnort – Empresa para suporte logístico;



Aquária – Empresa para suporte logístico;



Animália – Empresa para suporte no tratamento de animais
petrolizados.

Fora esses, houve participação da Fundação de Estudos e Pesquisas
Aquáticas (Fundespa) para realização de um diagnóstico das condições do Ribeirão
Guaecá, baseado em testes ecotoxicológicos, análises químicas de hidrocarbonetos
e numa avaliação das populações de crustáceos decápodes do rio.
Nos itens a seguir são apresentados os métodos utilizados para a execução
das ações de remediação ambiental, objeto de estudo de caso deste trabalho,
caracterizado pelo vazamento de petróleo na região do Guaecá – São Sebastião/SP.
4.2

Caracterização da Área
A caracterização da área, objeto de estudo, foi efetuada por CSD-Geoklock

(2004), sendo que, a método de investigação utilizado consistiu na verificação da
presença de indícios de petróleo no subsolo e lençol freático, delimitando as áreas
potencialmente impactadas. Posteriormente, com a integração dos dados obtidos, foi
possível o dimensionamento dos riscos ambientais apresentados na área afetada
pelo vazamento, possibilitando a determinação das ações de remediação
necessárias.
4.3

Investigação Ambiental
Os trabalhos em campo foram realizados, no período de 26/02 a 05/05/2004,

e contemplaram a execução de sondagens de reconhecimento nas proximidades do
Ponto Zero, local do vazamento, seu entorno com medições de COVs in situ,
implantação de rede de poços de monitoramento, amostragens e análises químicas
de solo e água subterrânea, realização de ensaios hidrogeológicos (slug test),
monitoramento do nível d’água e de fase livre, levantamento topográfico das
sondagens / poços de monitoramento e levantamento geofísico.
A realização da caracterização ambiental da área foi executada por meio de
119 sondagens e instalação de 28 poços de monitoramento (PM-01 a PM-28)
construídos observando os critérios da NBR 13.895 (ABNT, 1997) e Norma 06.010
(Cetesb, 1988), válidos para época. Posteriormente, foram instalados 09 poços de
bombeamento (PB-01 a 09) como parte das medidas emergenciais de remediação.

55

A localização, as profundidades e o número de amostras de solo a serem
coletadas para realização de análises químicas durante a execução das sondagens
de reconhecimento, foram definidas de forma a garantir a representatividade na
correlação entre os horizontes de solo, em função dos indícios de contaminação
observados ao longo do furo (maiores concentrações de COVs, indicativos do grau
de alteração ambiental existente na área.
As amostras de solo e água foram coletadas, acondicionadas e preservadas
conforme a metodologias descritas nas Normas Técnicas para Amostragem de
Resíduos NBR 10.007 (ABNT, 2004), para amostragem e monitoramento das águas
subterrâneas 06.010 (Cetesb, 1988) e para construção de poços de monitoramento
e amostragem NBR 13.895 (ABNT, 1997), respectivamente.
A qualidade das amostras enviadas para análise foi assegurada por
documentação cuidadosa e completa das informações de campo, na utilização de
equipamentos descartáveis ou descontaminação dos equipamentos entre as
amostragens e na utilização de frascos, métodos e preservantes apropriados,
segundo orientação do laboratório. Foram adotados valores orientadores conforme
disposto pelo organismo ambiental (Cetesb, 2005a).
4.4

Avaliação de Risco
A etapa de avaliação de risco foi composta por duas fases: avaliação de risco

toxicológico à saúde humana e avaliação de risco ecotoxicológico. Para o estudo de
caso em questão, embora com presença de fase livre no local, que por si só já
inviabilizaria a avaliação de risco, devido às características de dificuldade de acesso
e da baixa circulação de pessoas, a princípio, o risco toxicológico à saúde humana
foi considerado um fator de baixa importância, por motivo do baixo potencial de
exposição humano, ou seja, a baixa “freqüência de exposição ao evento”.
No caso de vazamentos para o ambiente, seja para o meio aquático ou para o
terrestre, torna-se muito importante a compreensão da composição química do óleo,
de suas propriedades físicas, de suas interações com o ambiente e também de sua
toxicodinâmica, o que se reflete sobre a avaliação de potenciais impactos ou efeitos
sobre a biota (FUNDESPA, 2004).
Por esse motivo, a Empresa Responsável, contratou a Fundespa com objetivo
de obter um diagnóstico técnico das condições ambientais, para avaliar o possível
impacto ecológico e o potencial ecotoxicológico decorrente do vazamento de óleo
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pelas águas do Ribeirão Guaecá, no seu trecho médio, até sua foz, na praia de
mesmo nome, em região do trecho ao Sul do centro de São Sebastião.
Foi previsto nos trabalhos a comparação de resultados pretéritos, das
condições do Ribeirão Guaecá antes do derrame comparando com a situação pósderrame, avaliando as conseqüências e o potencial de reversibilidade dos danos,
adicionado a proposta de medidas para recuperação do ecossistema atingido,
fornecendo, assim, subsídios a um futuro plano de monitoramento.
Cabe ressaltar que a comparação com resultados pretéritos foi possível, pois,
nos últimos anos, o Laboratório de Carcinologia da Universidade de São Paulo,
empreendeu um intenso programa de levantamento e estudo da biologia da
carcinofauna de crustáceos decápodes de água doce do Estado de São Paulo.
Esses trabalhos concentraram-se na Bacia Hidrográfica do Litoral Norte, nos
municípios de São Sebastião (Galvão, 199710; Mossolin, 199911; Galvão & Bueno,
200012; Mossolin & Bueno 200213; Mossolin & Bueno, 200314 apud Fundespa, 2004),
Caraguatatuba e Ubatuba (Arantes, 200315 apud Fundespa, 2004), e objetivaram o
estudo a biologia reprodutiva e estrutura populacional de alguns crustáceos
decápodes da região.
Paralelamente, a área de trabalho de levantamento da fauna de decápodes,
iniciada pelo Laboratório de Carcinologia da Universidade de São Paulo (USP), foi
estendida para todas as bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. Este trabalho
10

GALVÃO, R. 1997. Estrutura Populacional e Biologia Reprodutiva de Atya scabra
(Leach,1815) (Decapoda, Caridea, Atyidae), do Rio Guaecá, São Sebastião, SP.
Dissertação de mestrado. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo
11
MOSSOLIN, E. C. 1999. Estrutura Populacional e Biologia Reprodutiva do Camarão de
Água Doce, Macrobrachium olfersi (Wiegmann, 1836) (Crustacea, Decapoda, Caridea,
Palaemonidae), Coletado no Rio Guaecá, São Sebastião, Litoral Norte do Estado de São
Paulo. Dissertação de mestrado. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo
12
GALVÃO, R. & BUENO, S. L. S. 2000. Population structure and reproductive biology of the
Camacuto shrimp, Atya scabra (Decapoda, Caridea, Atyidae), from São Sebastião, Brazil. In:
von Vaupel Klein, J.C.; Schram, F. R. (eds.). The Biodiversity Crisis and Crustacea. The
Crustacean Issues, 12: 291-299.
13
MOSSOLIN, E. C. & BUENO, S. L. S. 2002. Reproductive Biology of Macrobrachium
olfersi (Decapoda, Palaemonidae) in São Sebastião, Brazil. Journal of Crustacean Biology,
22(2): 367-376.
14
MOSSOLIN, E. C. & BUENO, S. L. S. 2003. Relative growth of the second pereiopod in
Macrobrachium olfersi (Wiegmann, 1836) (Decapoda, Palaemonidae). Crustaceana, 76(3):
363-376.
15
ARANTES, I. C. 2003. Estrutura das Comunidades de Crustáceos Decápodos de Dois
Riachos do Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar e Levantamento de
Decápodos em Outros Riachos do Litoral Norte do Estado de São Paulo. Tese de
Doutoramento. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
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de campo, realizado entre 1999 e 2003, contou com o apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), na forma de projeto temático
(processo nº. 98/05073-4) e como projeto vinculado ao Programa Biota desta
agência de fomento à pesquisa. Vários rios pertencentes à bacia hidrográfica do
litoral norte do Estado de São Paulo foram novamente amostrados e avaliados,
incluindo o rio Guaecá, no município de São Sebastião.
Diante dos resultados apresentados por Fundespa (2004), foi concluída a
necessidade da continuidade dos estudos no Ribeirão Guaecá, a fim de se
acompanharem os efeitos do derrame a médio e longo prazo, e de se poder avaliar
a capacidade de recuperação daquele ecossistema.
Nesse sentido, novas etapas de acompanhamento (2006, 2008, 2009) estão,
sistematicamente, sendo realizadas por Fundespa para monitoramento da evolução
das condições ambientais do ribeirão Guaecá.
4.4.1 Avaliação de Risco Ecológico
O objetivo do diagnóstico foi avaliar o possível impacto ecológico decorrente
do vazamento de óleo pelas águas do Rio Guaecá, no seu trecho médio, até sua
foz, na praia de mesmo nome. Para tanto, optou-se por um enfoque sobre as
populações de crustáceos decápodes, a concentração de hidrocarbonetos e o
potencial ecotoxicológico das águas e sedimentos do Rio Guaecá.
O estudo considerou as condições do Ribeirão Guaecá antes do derrame e
comparou com a situação naquele momento, avaliando as conseqüências e a
reversibilidade dos danos e propondo medidas de recuperação do ecossistema
atingido, fornecendo, assim, subsídios a um plano de monitoramento.
Foram determinados, conjuntamente entre técnicos da Fundespa, da
Empresa Responsável e Cetesb, 7 pontos denominados estações de amostragens,
ao longo do Ribeirão Guaecá, identificados como pontos (estações) 4, 5, 5A, 5B, 7 e
10. Além disso, foram obtidas amostras no mar, a 1 m de profundidade, em frente à
desembocadura do Ribeirão, na Praia de Guaecá, conforme demonstrado em
desenho esquemático na Figura 17. As referidas amostras foram encaminhadas
para a realização de análises químicas e testes ecotoxicológicos.
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Figura 17 - Desenho esquemático indicando os pontos de coleta.
Fonte: Fundespa (2004)

Os 7 pontos amostrais de coleta no Guaecá, para realização de análises
químicas e testes de toxicidade (Fotografias 1, 2 e 3), foram assim localizados:
1. Ponto 4: Dentre os pontos de coleta, o mais próximo do ponto onde ocorreu
o acidente, localizado em trecho de leito raso e com muitas pedras, no pé da serra,
com rica vegetação ciliar.
2. Ponto 5A: Área atingida pelo vazamento, à montante do ponto de
confluência com um afluente do Ribeirão Guaecá não-impactado pelo derrame, com
características de riacho de pé de serra, com muitas rochas sobre os sedimentos da
calha.
3. Ponto 5B: Área próxima à estação da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sabesp), no Ribeirão Guaecá, caracterizada como
ambiente de serra e em área não-afetada pelo vazamento, localizada em ambiente
semelhante ao ponto 5. Neste ponto, só foram coletados crustáceos decápodes.
4. Ponto 5: Área atingida pelo vazamento, à jusante do ponto de confluência
com um afluente do Ribeirão Guaecá não-impactado pelo derrame, com
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características intermediárias entre os pontos mais a jusante e aqueles mais a
montante.
5. Ponto 7: Área intermediária, aproximadamente 1,5 Km da foz,
caracterizada por riacho de fluxo lento de água, com leito de características
arenosas e presença de vegetação marginal parcialmente submersa.
6. Ponto 10: Região nas proximidades de sua foz, sob influência das
oscilações de maré, em área de planície, com sedimentos arenosos.
7. Ponto Mar: Região localizada na praia do Guaecá, a 1 metro de
profundidade, em frente à foz do Ribeirão Guaecá, com água de salinidade marinha
e sedimentos tipicamente arenosos.

Fotografia 1 - Foz do Ribeirão Guaecá próxima ao ponto de coleta no mar.
Fonte: Fundespa (2004)

Fotografia 2 - Coleta de sedimentos para realização dos testes de toxicidade.
Fonte: Fundespa (2004)
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Fotografia 3 - Coleta de amostras para análise de hidrocarbonetos.
Fonte: Fundespa (2004)

As Fotografias 4, 5, 6 e 7 demonstram imagens das atividades de captura de
exemplares, de armadilha utilizada, da área de trabalho e da soltura dos animais
marcados.

Fotografia 4 - Método de coleta de crustáceos com peneira - Ponto 7
Fonte: Fundespa (2006)
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Fotografia 5 - Exemplo de armadilhas utilizadas para captura de crustáceos
Fonte: Fundespa (2006) – Ponto 10

Fotografia 6 - Tenda onde os crustáceos eram identificados, medidos e marcados
Fonte: Fundespa (2006)

Fotografia 7 - Soltura dos animais marcados no rio.
Fonte: Fundespa (2006)
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4.4.2 Avaliação de Risco à Saúde Humana
Conforme já descrito no item 4.4, para o estudo de caso em questão, a
princípio, pelo motivo da presença de fase livre no local, que por si só já inviabilizaria
a avaliação de risco, adicionado, às demais características de dificuldade de acesso
e da baixa circulação de pessoas, o risco toxicológico à saúde humana foi
considerado um fator de baixa importância pela Empresa Responsável, por motivo
do baixo potencial de exposição humano, ou seja, a baixa “freqüência de exposição
ao evento”.
Em uma segunda etapa, após intervenção com recolhimento de produto em
fase livre, pela CSD-Geoklock e pela Estre Ambiental S.A. (Estre), diante dos
resultados apresentados, com baixo nível de recuperação de óleo e levando em
conta todo um critério técnico (investigações hidrogeológicas), a Empresa
Responsável entendeu que a pluma de contaminação se encontrava imobilizada e
com espessura bastante reduzida.
Considerando o segundo cenário associado à restrição de acesso ao local,
com baixa circulação de pessoas, a Empresa Responsável contratou a empresa
Miller Consultoria Ambiental S.A. (Miller) para definir e determinar a possibilidade do
local apresentar risco à população dos arredores e eventuais metas de remediação,
conforme metodologia Risk-Based Corrective Action (Rbca) – Tier 2 estabelecida
através das normas American Society for Testing and Materials (ASTM) E 1739 Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites
(ASTM, 1995) e ASTM E 2081 - Standard Guide for Risk-Based Corrective Action
(ASTM, 2000), fazendo o uso do software Rbca Tool Kit for Chemical Releases,
versão 2.0 da Groundwater Services, Inc.
4.5

Sistema de Remediação
Para o caso em questão, diante da situação emergencial de vazamento de

petróleo, a Empresa Responsável, verificou necessidade de atuação simultânea de
várias equipes: investigação ambiental, avaliação de risco e contingenciamento.
Essa ultima, implementando ações corretivas para contenção e recolhimento do óleo
derramado.
Por serem diretamente relacionadas à recuperação da área afetada, as ações
implementadas na etapa de contingenciamento (contenção e recolhimento), foram
consideradas como parte do processo de remediação.
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Considerando as características locais e sensibilidade ambiental da região,
associados a dificuldades como: região de Mata Atlântica, com topografia
extremamente íngreme, limitações para movimentação / retirada de material (terroso
ou vegetal), além de restrições de acesso, por estarem inseridos em uma Unidade
de Conservação (Parque Estadual da Serra do Mar), limitam as opções para a
reabilitação ambiental. Nesse sentido a estratégia adotada pela Empresa
Responsável, para concepção do sistema de remediação, foi implantar medidas de
recuperação para reabilitação região que provocassem, efetivamente, o menor
impacto ambiental possível, adotando os mais extremados cuidados para que as
alterações do meio natural fossem mínimas.
É fundamental destacar que para cada alternativa tecnológica de remediação,
existem potenciais impactos ambientais específicos (nos meios físico, biótico ou
antrópico) e que, os mesmos, são variáveis em função da disponibilidade de infraestrutura e complexidade operacional de cada sistema.
A concepção, o projeto, a implantação e a operação do sistema de
remediação foram desenvolvidos / otimizados a medida da obtenção de cada nova
informação.
4.6

Monitoramento
Após as ações iniciais, que compreenderam a limpeza da área afetada,

recolhimento de óleo, caracterização da região, investigação ambiental, projeto e
implantação do sistema de remediação, conforme relatórios Transpetro (2004) e
CSD-Geoklock (2004), foi sistematizado o monitoramento do processo como um
todo.
Adicionado a esses parâmetros, foi considerado de fundamental importância a
avaliação das condições ambientais da região afetada para verificação da evolução
dos impactos ambientais.
Para tanto, foram direcionadas ações com foco no acompanhamento dos
seguintes itens:
a) Espessura de fase livre;
b) Teor de contaminantes;
c) Condições ambientais da região afetada
Com

base

nesses

tópicos

principais,

desdobrados

diversos

outros

parâmetros, foi possível verificar a efetividade na redução dos contaminantes e da
recuperação da região afetada.
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Todas as ações implementadas tiveram foco, devido à alta sensibilidade
ambiental da região, em mitigar os efeitos adversos decorrentes de processos dos
remediação, ou seja, executar as atividades necessárias para a adequada
recuperação ambiental causando menores impactos ambientais possíveis.
Dessa forma, o acompanhamento desses indicadores foram subsídios
importantes para avaliar a eficácia do sistema do sistema de remediação.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Caracterização da Área
Conforme CSD-Geoklock (2004) o ponto de rompimento do oleoduto dista

143 m da válvula vent do km 3 do sistema Osbat 24”, oleoduto operado pela
Empresa Responsável, vide Fotografia 8 com vista aérea da região onde ocorreu o
vazamento em 2004.

Fotografia 8 - Vista aérea da área onde ocorreu o vazamento
Fonte: CSD-Geoklock (2004)

O local do vazamento, denominado Ponto Zero, tem coordenadas UTM
aproximadas 456.170 mL (este) e 7.367.128 mS (norte) e está na cota 219,0 m de
altitude, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar , com acesso através do
Terminal Aquaviário de São Sebastião (CSD-Geoklock, 2004).
Segundo Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de
São Paulo - Fundação Florestal (2006) o Parque Estadual da Serra do Mar é uma
área de preservação permanente (APP), pertencente às Unidades de Proteção
Integral, conforme regulamentado Lei Federal nº 9.985 que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (BRASIL, 2000). Foi criado pelo
Decreto Estadual nº 10.251 (SÃO PAULO, 1977) possuindo uma área total de
309.000,00 ha e um perímetro de 1.200 Km. Está subdividido em 14 núcleos, com a
finalidade de facilitar a sua administração, fiscalização e conseqüentemente a sua
íntegra preservação. A Figura 18 mostra a localização do Parque Estadual da Serra
do Mar e a Figura 19 seus Núcleos Administrativos, sendo que a área de estudo está
inserida no Núcleo de São Sebastião.
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Figura 18 - Localização do Parque Estadual da Serra do Mar
Fonte: FUNDAÇÃO FLORESTAL (2006)
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Figura 19 - Núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar
Fonte: FUNDAÇÃO FLORESTAL (2006)
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5.1.1 Uso e ocupação de solo
O levantamento do uso e ocupação do solo da área estudada num raio de
500 m e de 1000 m, efetuado por CSD-Geoklock (2004), evidenciou a presença de
floresta, na faixa por onde estão instalados os oleodutos operados pela Empresa
Responsável e de uma linha de alta tensão, ambos caracterizados como corredores
de vegetação herbácea.
Conforme CSD-Geoklock (2004) os resultados das fotointerpretações
indicaram 3 tipos principais de classes de uso e ocupação do solo e cobertura
vegetal: 1) Área Urbana: representada pela urbanização do Município de São
Sebastião, incluindo zonas residenciais, comerciais e industriais; 2) Mata:
representada pela Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), áreas de várzea e
áreas de transição entre áreas de floresta e de vegetação herbácea, cuja origem
provável está relacionada a eventos de desmatamento; e 3) Vegetação Herbácea:
esta classe é caracterizada pela presença de gramíneas e ocorrência esparsa de
arbustos e indivíduos arbóreos, dependendo do grau de sucessão ecológica da
área.
À Leste da área do vazamento, à distância aproximada de 1600 m, está
localizado o Terminal Aquaviário Almirante Barroso (Tebar) da Petrobras,
especializado no recebimento, armazenamento e transferência de petróleo e
derivados sendo responsável pelo escoamento de 50% da produção nacional de
petróleo. Sua operação e administração são realizadas pela subsidiária Empresa
Responsável.
A Sudeste da área do vazamento, a 1200 m aproximadamente, na vertente
oposta do Morro do Topo, está situado o Bairro da Topolândia, que apresenta
concentrações de favelas nas suas encostas.
Foi registrado ainda malhas urbanas que se estendem ao longo da zona
costeira de São Sebastião, como os centros das praias de Guaecá, Baraqueçaba,
Praia Grande e zona central do município.
5.1.2 Uso das Águas
A drenagem (Ribeirão Guaecá) localizada próxima à área do vazamento
segue na direção NE - SW, desembocando no mar, junto à praia de Guaecá a
aproximadamente 3,5 Km do ponto de vazamento.
O Ribeirão Guaecá, conforme informado pela Agência Sabesp em São
Sebastião, enquadra-se na Classe 2 da Resolução Conama n° 20 (BRASIL, 1986).
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Sendo assim, as suas águas são destinadas ao abastecimento doméstico após
tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de
contato primário, à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, à criação natural e/ou
intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.
Parte do abastecimento público de água no Município de São Sebastião é
feito pela captação de um afluente do Ribeirão Guaecá, situado a uma distância de
aproximadamente 1,5 Km da área do vazamento. As águas são captadas, à vazão
aproximada de 30 l/s e são direcionadas para uma Estação de Tratamento de Água
(ETA) convencional. As técnicas de tratamento envolvem o gradeamento, a flotação,
a decantação, a filtração, a desinfecção por cloro gás, a aplicação de ácido
fluorsilício e a correção do pH das águas.
A Empresa Responsável, também possui um ponto de captação de água a
aproximadamente 885 m a nordeste da área do vazamento, local denominado de
Caixa d’Água, que é utilizado pela empresa para o abastecimento do seu Sistema de
Combate a Incêndio. A Sabesp durante a alta temporada turística do Município de
São Sebastião, também capta águas deste ponto para abastecer seus reservatórios.
No raio de até 1000 m levantado a partir do ponto de vazamento, não foram
obtidas informações sobre a existência de poços tubulares profundos ou outros
pontos de captação superficial ou sub-superficial de água.
Foi ressaltado que não foram constatados indícios de que os pontos de
captação de águas superficiais da Sabesp tenham sido afetados pelo vazamento.
5.2

Investigação Ambiental
Foram realizados trabalhos de campo por CSD-Geoklock (2004), que

contemplaram a execução de 119 sondagens de reconhecimento nas proximidades
do Ponto Zero, local do vazamento, e seu entorno com medições de COVs in situ,
implantação de rede de poços de monitoramento, amostragens e análises químicas
de solo e água subterrânea, realização de ensaios hidrogeológicos (slug test),
monitoramento do nível d’água e de fase livre, levantamento topográfico das
sondagens / poços de monitoramento e levantamento geofísico.
Conforme registros em relatórios da empresa contratada para realização dos
serviços, diante da sensibilidade ambiental da região e por estar inserida em
unidade de conservação (Parque Estadual da Serra do Mar), durante os trabalhos
de investigação, foram tomadas as seguintes medidas de mitigação de impacto
ambiental nas áreas de mata: 1) orientação das equipes de campo para minimizar o
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corte de material lenhoso (árvores e arbustos), bem como evitar a abertura
excessiva de trilhas e clareiras; e 2) implantação de manejo de trilhas de acesso aos
poços de monitoramento e sondagens, demarcando-as com estacas de madeira e
fitas zebradas, conforme ilustram as Fotografias 9, 10 e a figura 20. Estas ações são
de fundamental importância para minimização dos impactos ambientais decorrentes
dos serviços realizados.

Fotografia 9 - Trilhas de acesso demarcadas.
Fonte: CSD-Geoklock (2004)

Fotografia 10 - Trilhas de acesso demarcadas.
Fonte: CSD-Geoklock (2004)
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LEGENDA
Curvas de nível (m)
Limite da vegetação
P M-01

Poços de monitoramento

P B-01

Poços de bombeamento
Trilha de acesso aos PM’s e PB’s
(demarcada)
Trilha de acesso aos PM’s e PB’s
(sem demarcação)

Figura 20 - Localização da trilhas de acesso demarcadas.
Fonte: CSD-Geoklock (2004)
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5.3

Sistema de Remediação
Para implementar o sistema de remediação foram executados, por CSD-

Geoklock (2004), diversos serviços para avaliação ambiental do solo e da água
Subterrânea da área afetada pelo vazamento do oleoduto do Sistema Osbat. São
eles: Sondagens de Reconhecimento e Medições de COVs no Solo, Amostragem de
Solo e Análises Químicas, Instalação dos Poços de Monitoramento, Amostragem
das Águas Subterrâneas e Superficiais, Água Subterrânea dos Poços de
Monitoramento, Águas Superficiais do Ribeirão Guaecá – Ponto Zero, Levantamento
Topográfico e Levantamento Geofísico. Diante dessas informações de geologia,
geomorfologia e hidrogeologia foi possível a implantação do Sistema Emergencial de
Remoção de Fase Livre e das Valas de Drenagem Sub-superficial de Fase Residual.
A Figura 21 apresenta a localização dos poços de monitoramento e
bombeamento e o sentido predominante do fluxo subterrâneo.
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LEGENDA
Curvas de nível (m)
(Fonte: levantamento topográfico JWM)
Resíduos provenientes da abertura da cava
para reparo do oleoduto OSBAT 24”
PM-03 Poços de monitoramento
PB-01 Poços de bombeamento

Sentido predominante do fluxo subterrâneo
ESE-WNW

Figura 21 - Localização dos poços de monitoramento e bombeamento.
Fonte: CSD-Geoklock (2004)
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Foram

efetuados

registros

fotográficos

durante

os

trabalhos

de

contingenciamento / remediação:
A Fotografia 11 mostra ravina próxima ao local do vazamento, no qual, foi
construída uma barreira sifonada para reter o óleo, nessa ilustração aparece a
utilização de barreiras absorventes para contenção do óleo vazado e observa-se o
trabalho de recolhimento do petróleo que aporta em subsuperfície para a drenagem.

Fotografia 11 - Detalhe da Ravina
Fonte: CSD-Geoklock (2004)

A Fotografia 12 apresenta detalhe de uma barreira sifonada construída para
conter a migração do petróleo no Ribeirão Guaecá – Ponto Zero

Fotografia 12 - Detalhe da barreira sifonada
Fonte: CSD-Geoklock (2004)
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Visando prevenir o aporte de óleo superficial para a drenagem, foram
implantadas trincheiras drenantes a montante do local do evento conforme
demonstrado nas Fotografias 13 e 14.

Fotografia 13 - Trincheira drenante lateral
Fonte: CSD-Geoklock (2004)

Fotografia 14 - Trincheira drenante da cabeceira
Fonte: CSD-Geoklock (2004)

Com base nos dados de espessura aparente de produto levantados no início
de março de 2004, foi elaborado o projeto conceitual para a remoção da fase livre.
Nesse projeto foram considerados 09 poços de bombeamento para operação
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alternada de 04 poços com bombas pneumáticas e 02 com skimmers ativos, visando
apenas a remoção de produto.
Foram

instalados

poços

de

bombeamento,

tubulações

e

demais

equipamentos necessários à operação de bombeamento. As Fotografias 15 e 16 a
seguir mostram os equipamentos instalados e as dificuldades de acesso à área.

Fotografia 15 - Vista geral do container de bombeamento
Fonte: CSD-Geoklock (2004)

Fotografia 16 - Poços com bomba pneumática instalada
Fonte: CSD-Geoklock (2004)
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Conforme registro efetuado pela Empresa Responsável durante as ações de
disposição emergenciais, foram utilizados diversos recursos para contenção e
recolhimento de óleo, a tabela 2 apresenta o quantitativo de Recursos Humanos
utilizados em campo e em atividades de apoio no Terminal e a tabela 3 Recursos
Materiais e Logísticos Empregados (valores de pico).
Tabela 2 Recursos humanos utilizados
Data

Pessoas

Data

Pessoas

19/02

298

27/02

157

20/02

600

28/02

154

21/02

400

29/02

112

22/02

450

01/03

97

23/02

450

02/03

96

24/02

126

03/03

82

25/02

126

04/03

61

26/02

171

A partir de 05/03

45

Fonte: Transpetro (2004)

Tabela 3 - Recursos Materiais e Logísticos Empregados (valores de pico)
Tipo

Quantidade

Caminhão vácuo
Helicóptero

18
2

Ambulância

1

Caminhão tanque

3

Retro escavadeira
Caminhão Munck

1
8

Geradores

5

Caminhão carroceria

2

Barreiras de contenção

2000 m

Barreiras absorventes

5000 m

Recolhedores portáteis

20

Tanques portáteis para
armazenamento de produto
recolhido
Mantas absorventes

4900 un

Sistema Pipe Line System

01

Bio remediador

500 kg

Embarcação

Rebelo XV – embarcação dedicada e
02 Embarcações de apoio

Fonte: Transpetro (2004)

08
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A partir 01/03/2004, segundo Cetesb (2005), a Empresa Responsável iniciou
a desmobilização de seu plano de emergência após a maior parte do petróleo
presente no rio Guaecá ter sido removida, assumindo a manutenção da limpeza de
margens, a rotina de contenção no rio e a remediação hidrogeológica. Para isso,
realizou uma inspeção em conjunto com a Cetesb, constando a eficácia da limpeza e
poda controlada nos trechos 7 ao 10, e da aplicação de turfa do ponto 5 ao local
próximo do vazamento (Transpetro, 2005).
Por motivo da alta sensibilidade ambiental da região, destaca-se a
inviabilidade de aplicação de alternativas tecnológicas de remediação, que
considerem qualquer tipo tratamento ex situ, pois, o local está inserido no interior do
Parque Estadual da Serra do Mar, que é uma Unidade de Proteção Integral,
caracterizada pela presença de Mata Atlântica (Floresta Tropical Pluvial - Floresta
Ombrófila Densa), em região de difícil acesso e extremamente íngreme, sendo que,
a retirada de material provocaria impactos ambientais negativos, de proporções não
desejadas, nos meios físico e biótico.
O monitoramento dos poços, para acompanhamento e controle da pluma de
fase livre, associada a indicativos de diminuição no teor de contaminantes de água e
sedimentos do Ribeirão Guaecá, são informações importantes para avaliação da
eficiência no processo de remedição.
5.4

Monitoramento
Após os primeiros meses de fevereiro a agosto de 2004, considerados como

críticos, foi iniciado o monitoramento de parâmetros para acompanhamento da
evolução das ações de remediação. Durante essa etapa, ajustes nos processos
foram realizados e mudanças tecnologia foram implementadas, com intuito de
manutenção da eficiência nas atividades de remediação.
Com intuito de obter melhores resultados, a Empresa Responsável em
conjunto com suas contratadas, buscou mudanças no processo, com implantação de
alternativas tecnológicas de remediação in situ, que oferecessem potencial aumento
na eficácia para recuperação de produto a exemplo: Bombeamento de Fase Livre
(bombas pneumáticas, Skimmers ativos e pipe line); Barreiras Hidráulicas (diques
sifonados e trincheiras drenantes); Bombeamento associado ao Air Stripping (Pump
and Treat) e MPE. Foi registrada inclusive a extração manual com bailer ou com
manta absorvente, porém, não foi observada recuperação significativa de produto
em fase livre.
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5.4.1 Volume de Óleo Recuperado
Segundo

Transpetro

(2004)

durante

as

ações

emergenciais

houve

recuperação de produto vazado, por meio de barreiras absorventes, barreiras de
contenção e recolhedores de óleo (Skimmers) instalados no Ribeirão Guaecá, desde
a área de vazamento (Ponto Zero) até sua foz, que contabilizaram 266,80m3.
Para facilitar a visualização dos resultados, por conta da escala, as Figuras 22
e 23 apresentam gráficos (consolidado) com valores de produto recuperado no
período de Setembro/2004 a Setembro/2009, ou seja, sem considerar o volume
inicial de 266,80m3.
Volume recuperado no período (L) a partir de setembro/04
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Figura 22 - Volume mensal de produto recuperado a partir de setembro/2004
Fonte: Autor (2009)

Volume acumulado (L) a partir de setembro/04
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Figura 23 - Volume acumulado de produto recuperado a partir de setembro/2004
Fonte: Autor (2009)
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Conforme dados registrados nos diversos relatórios de bombeamento, fora os
266,8 m3 recuperados nas ações de disposição emergenciais (limpeza superficial)
até abril de 2004, foram recolhidos mais 751,5 litros de produto em fase livre, por
meio de bombeamento, entre maio e julho de 2004. Finalizada essa etapa, foi
iniciada a sistemática para monitoramento da área.
Embora tenham ocorrido interrupções, em decorrência desses serviços, foram
recuperados mais 77,2 litros de produto em fase livre, perfazendo um sub-total de
828,7 litros bombeados, ou seja, o volume total de óleo recuperado totalizou, até
setembro de 2009, por volta de 267,6 m3.
O acompanhamento com medições nos poços de monitoramento e de
bombeamento, associados ao baixo volume de recuperação de produto, a princípio,
são indicativos da diminuição ou ausência de pluma de fase livre na região ou, no
mínimo, em quantidade insuficiente passível de recuperação com a tecnologia de
remediação que está sendo utilizada.
5.4.2 Fase Livre e Teor de Contaminantes
No monitoramento efetuado por Estre (2009c) foi elaborado um novo mapa
potenciométrico da região conforme demonstrado na Figura 24.

Figura 24 - Mapa Potenciométrico (07/10/2009)
Fonte: Estre (2009c)
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Nesse monitoramento foi identificada, em alguns poços, pequena espessura
de produto em fase livre (película). Exceção pontual foi registrada no PB-01 que
apresentou 2,00cm, na medição de 04/08/2009, conforme demonstrado na Figura
25.

Figura 25 - Indicação de fase livre no período de agosto a setembro/09
Fonte: Estre (2009c)

5.5

Avaliação de Risco

5.5.1 Avaliação de Risco Ecológico
Conforme já comentado no item 4.4 (Avaliação de Risco), por conta dos
impactos ecológicos identificados, durante o diagnóstico e avaliação de risco,
realizados por Fundespa (2004), foi recomendada a implantação de um
monitoramento das condições ambientais na região afetada do córrego do Guaecá,
comparando sua evolução com informações pretéritas, no que se refere à
ecotoxicidade, as populações de crustáceos decápodos, concentrações de
hidrocarbonetos de petróleo.
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Para isso, a sistemática para monitoramento adotada até o momento
contemplou: quatro campanhas em 2005, uma em 2007 e uma em 2009.
Diante dos resultados apresentados em amostras de água, de fevereiro a
outubro de 2005, a Empresa Responsável em conjunto com a Fundespa, entendeu
não ser necessário efetuar o monitoramento em 2007, porém, diante de solicitação
da Cetesb o monitoramento foi retomado em 2009, com inclusão de novo ponto de
amostragem (ponto 3).
Em síntese, com base nos dados apresentados até a primeira campanha de
2009 (setembro/2009), são sumariados alguns comentários:


Segundo as análises de hidrocarbonetos, pode-se considerar que as
áreas do Baixo Guaecá não se apresentam comprometidas. Todas as
concentrações de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) em
água foram abaixo do limite de detecção do método, enquanto que
para as amostras de sedimentos tanto os aromáticos como os alifáticos
demonstraram pouca ou nenhuma contaminação por esses compostos
para quase todas as amostras coletadas na área de estudo. A única
amostra que apresentou valores relativamente altos de HPA foi a
amostra coletada no ponto 03, o ponto estudado mais de montante,
cujo valor mesmo sendo similar aos observados em regiões onde há
introdução moderada de HPA, não ultrapassou valores de referência
tanto para os totais como para os individuais.



Na avaliação da toxicidade crônica em água, pôde-se notar que, dos 6
pontos avaliados, os pontos 3 e 4 apresentaram efeito. No que se
refere ao caráter agudo, somente a amostra proveniente da estação 3
apresentou efeito. O ponto 3, é o mais próximo do local do acidente.
Porém este ponto não foi estudado antes. De modo geral, pôde-se
considerar que o Ribeirão Guaecá continua em processo de
recuperação, no aspecto ecotoxicológico.



No ponto 10, próximo da foz, a comunidade de crustáceos decápodes
do rio Guaecá não sofreu alterações marcantes quanto a sua
composição nos últimos quatro anos de monitoramento. Foram
amostrados, em ordem decrescente de dominância os camarões
palemonídeos Macrobrachium olfersi e Macrobrachium acanthurus,
seguido do caranguejo tricodactilídeo Trichodactylus petropolitanus.
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Nos pontos 3 e 4, três exemplares adultos de Atya scabra foram
coletados com o auxílio de peneiras, evidenciando um início do
processo de recolonização do trecho superior do rio Guaecá por este
camarão atiídeo.
Em suma, verificou-se que o Ribeirão Guaecá encontra-se em processo de
franca recuperação às condições naturais anteriores ao vazamento, porém, que
somente será confirmada com a manutenção do monitoramento.
5.5.2 Avaliação de Risco à Saúde Humana
O relatório apresentado por Miller (2008) indicou a seguinte interpretação e
discussão dos resultados obtidos:
Comparando-se as metas de concentrações específicas da área, ou seja,
specific site target levels (SSTL) calculados com as concentrações correspondentes
aos pontos de comparação e de conformidade definidos para a área em estudo,
verificou-se que as concentrações dos compostos de interesse presentes nas
amostras de solo e água subterrânea coletadas apresentam-se abaixo das metas
calculadas para os respectivos cenários, não oferecendo, portanto, risco à saúde
humana.
Ressalta-se, porém, a existência de lâminas de fase livre em 5 dos 9 poços
de bombeamento (de acordo com o monitoramento realizado pela Estre no dia
24/07/2008), de onde não se coletou amostras de água subterrânea para analise.
Sendo assim, fase livre ora identificada deve ser removida.
Apesar das concentrações de manganês terem se apresentado abaixo dos
SSTLs calculados, a maioria delas encontra-se acima do valor de intervenção da
Cetesb (2005a), valor este que deve ser considerado como limite para a ingestão de
água.
Do mesmo modo, o ferro e os hidrocarbonetos totais de petróleo, apesar de
não terem sido considerados na modelagem matemática da presente avaliação de
risco por não estarem disponíveis no rol de parâmetros contemplados pelo software,
foram detectados em concentrações superiores aos teores de referência da Cetesb,
concentrações estas que também devem ser adotadas como limite para a ingestão
de água.
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Tendo em vista o exposto, foi elaborado o mapa de risco da região do Guaecá
(Rbca – Tier 2), apresentado na Figura 26.

Local do vazamento
Ponto Zero
Curvas de nível (m) Fonte:
(Levantamento topográfico JWM)
Resíduos provenientes da abertura da
cava para reparo do oleoduto Osbat 24
Poço de monitoramento/bombeamento
Área de restrição para captação de
água subterrânea e execução de
obras
Área de restrição para construção de
ambientes fechados

Figura 26 - Mapa de Risco da Região do Guaecá
Fonte: Miller (2008)

O mapa de risco apresentado destaca a zona de restrição para captação de
água subterrânea, que engloba a área definida como porção de solo contaminado
(poços que ainda apresentam lâmina de fase livre, sondagem que apresentaram
indícios de fase adsorvida no solo e área onde foram depositadas as pilhas de solo
contaminado) juntamente com área dos poços que apresentaram concentrações na
água subterrânea acima do limite preconizado pela Cetesb (2005a). Como medida
conservadora, apesar dos SSLTs relativos a este cenário não terem sido superados,
considerou-se esta mesma área como zona de restrição para execução de obras,
umas vez que há a possibilidade de contato direto do solo/água subterrânea com os
trabalhadores em eventuais trabalhos de escavação.
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Apesar das amostras de solo consideradas não terem apresentado teores
acima dos SSTL calculados, ressalta-se foram realizadas ao longo do tempo
algumas sondagens das quais não foram coletadas amostras de solo e que
apresentaram indícios de fase adsorvida de produto no solo. Tendo em vista o acima
exposto, foi definida também uma zona de restrição para a construção de ambientes
fechados englobando a área correspondente a porção de solo contaminado, uma
vez que há a possibilidade de ocorrer volatilização do produto retido no solo.
Ressalta-se ainda que, de acordo com os parâmetros da modelagem
matemática considerada, o avanço das concentrações detectadas na água
subterrânea é praticamente desprezível e, portanto as áreas de restrição não foram
ampliadas em relação à disposição das plumas atuais de contaminação.
É importante destacar, porém, que o estudo considerou as concentrações
obtidas pelas análises químicas e o atual uso e ocupação da área em estudo e de
suas adjacências, sendo que, em caso de alterações e/ou modificações em relação
à situação atual, outra avaliação de risco deve ser elaborada contemplando a nova
configuração da área.
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5.6

Macrofluxo de processo
Com base nos dados apresentados no item revisão de literatura, na qual, foi

efetuada análise dos diagramas esquemáticos para gerenciamento de áreas
contaminadas é possível verificar, de forma geral, a ausência de diretriz específica
para contemplar atuação diferenciada em regiões urbanas e rurais, que possuem
níveis de risco e sensibilidade ambiental distintos. Quando adicionados às
especificidades, demandas e dificuldades observadas no estudo de caso, efetuado
neste trabalho, fica evidente a oportunidade de melhoria e necessidade de definição
de critérios e diretrizes diferenciadas para análise, implementação de ações, níveis
de intervenção e prazos para obtenção dos resultados.
Nesse sentido, conforme objetivo proposto para este trabalho, para auxiliar no
gerenciamento de áreas contaminadas, foi elaborado um modelo de macrofluxo para
o processo chave de remediação de áreas contaminadas, no qual, a princípio, segue
etapas semelhantes aos demais modelos de gerenciamento de áreas contaminadas
já apresentados, porém, de modo complementar foi elaborado um diagrama de
blocos e material de apoio (planilhas), com critérios a serem considerados na
concepção de um projeto de remediação ambiental.
Essa ferramenta aponta para as várias fases de um processo de remediação
de áreas contaminadas, ou seja, desde sua origem, onde, por meio dos “Requisitos
de Entrada”, indica as diversas maneiras que podem ter dado origem à demanda;
apresenta as diversas atividades previstas em um “Processo de Remediação
Ambiental” e nos “Requisitos de Saída”, os produtos esperados após a
implementação desse processo. Indica, ainda, para a necessidade de “Recursos
Críticos”, “Estrutura de Apoio” e “Indicadores de Desempenho” durante todo o
período, pois, são fundamentais para implementação e verificação da eficácia do
processo. A Figura 27 a seguir apresenta o macrofluxo.
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Processo Chave - Gerenciamento de Áreas Contaminadas
PROCESSO

PROCESSO REMEDIAÇÃO
AMBIENTAL

ENTRADA

P

REQUISITOS

SAÍDA

ATIVIDADES

REQUISITOS

D

Legislação Ambiental

Investigação

Prazo de atendimento

Órgãos Públicos Ambientais

Avaliação de Risco

Termos de Ajuste de
Conduta

Publico Externo

Concepção do Sistema de
Remediação

Deferimentos nos recursos
impetrados

Variáveis

Critérios

Publico Interno

Projeto
de Remediação

Áreas ambientalmente
recuperadas

Ações de Melhoria

Implantação e Operação
do Sistema de Remediação

Evidências de
monitoramento ambiental

Monitoramento

Riscos Ambientais
controlados

A
RECURSOS CRÍTICOS

Legenda

C

Atuação ambientalmente
correta

INDICADORES DE DESEMPENHO

ESTRUTURA DE APOIO

Detalhamento da Tarefa

Figura 27 - Macrofluxo - Remediação de Áreas Contaminadas
Fonte: Elaborado pelo autor

A avaliação de determinadas variáveis

para definição das opções

tecnológicas de remediação in situ, frente aos impactos decorrentes de sua
aplicação, em regiões de alta sensibilidade ambiental é de fundamental importância,
pois, toda ação irá causar impacto ambiental, seja ele positivo ou negativo. Sendo
assim, estratégias equivocadas de trabalho podem prejudicar um local que já se
encontra comprometido.
Dessa forma segue detalhamento de cada etapa do macrofluxo:
 Legislação Ambiental: A legislação ambiental está em constante mudança, é
necessário efetuar o acompanhamento na tendência de variação, quanto à
modificação de critérios ou parâmetros, para verificação da aplicabilidade às
instalações e atividades, nas áreas de abrangência. Recomendações: criar
evidências

de

acompanhamento;

emitir

pareceres

e

orientações

disponibilizar apoio para encaminhamento do assunto, quando pertinente.

e
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 Órgão Públicos Ambientais: Por conta da Lei de Crimes Ambientais, os
órgãos públicos estão se capacitando cada vez mais e aumentando os níveis
de cobrança, portanto, é necessário empreender esforços no atendimento
aos: Autos Inspeção; Autos de Infração com Penalidade de Advertência; Auto
de Infração com Imposição de Penalidade de Multa; solicitações de
esclarecimentos diversos; solicitações de apresentação de evidências;
elaboração de Termos de Ajuste de Conduta; encaminhamento interno de
solicitações de convênio, apoio, parcerias, patrocínio e outros.
 Público Externo: Com o aumento dos meios de informação, é necessário
atentar para encaminhamento e apoio no atendimento às demandas
ambientais do Público Externo (pessoas físicas, jurídicas, ONG’s e OSIP’s),
tais como: solicitações de esclarecimentos diversos; solicitações de
apresentação de evidências; encaminhamento interno de solicitações de
convênios, apoio, parceria e patrocínio e outros.
 Público Interno: Encaminhamento e apoio no atendimento às demandas
ambientais do Público Interno, pois, áreas contaminadas ou em processo de
remediação podem interferir no andamento de diversas atividades, tais como:
licenciamento ambiental; contencioso; gestão de passivos ambientais;
monitoramentos ambientais; estudos de análise de riscos; esclarecimentos
diversos; apresentação de evidências e outros.
 Ações de Melhoria: Na entrada do processo, “Ações de Melhoria”, são ações
decorrentes de medições dos indicadores de desempenho objetivando
melhoria continua, ou seja, retro-alimentação do sistema.
 Investigação Ambiental: A etapa de investigação ambiental é composta por
três fases: Investigação Ambiental Preliminar, Investigação Ambiental
Complementar e Investigação Ambiental Detalhada.
 Análise de Risco: A etapa de análise de risco é composta por duas fases:
Avaliação de Risco Toxicológico à Saúde Humana e Avaliação de Risco
Ecotoxicológico.
 Concepção do Projeto de Remediação: O objetivo principal da etapa de
concepção do sistema de remediação é selecionar, dentre as alternativas
técnicas de remediação existentes, aquelas mais apropriadas para o caso,
considerando os aspectos técnicos e legais descritos na etapa de avaliação
de risco;
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A concepção do projeto de remediação deve levar em conta as características
locais da ocorrência, o risco de exposição aos contaminantes, disponibilidade
de recursos, insumos e viabilidade operacional;
Os resultados desta etapa são de fundamental importância para a elaboração
do projeto de remediação.
 Projeto de Remediação: O objetivo do projeto de remediação é apresentar as
medidas de remediação a serem implantadas, devendo conter o memorial
técnico e descritivo, os resultados de ensaios piloto eventualmente realizados
para seu dimensionamento, as plantas e seções, a memória de cálculo, o
cronograma de implantação e de operação do sistema, os programas de
monitoramento e de segurança dos trabalhadores e da vizinhança;
O dimensionamento do sistema de remediação deverá ser realizado com
base nas metas de remediação definidas na etapa de avaliação de risco, bem
como nas informações obtidas nas etapas de investigação detalhada e
concepção do sistema de remediação;
Deverão ser dimensionadas, também, as medidas de controle institucional e
de engenharia eventualmente indicadas em conjunto ou em substituição às
técnicas de remediação.
 Monitoramento: É necessário verificar o cenário sistematicamente, para a
avaliação da evolução das condições ambientais, em decorrência da
implementação das ações previstas no Projeto de Remediação Ambiental,
através da realização de programa de monitoramento contemplando análises
dos

contaminantes

nas

águas

superficiais

e

sedimentos,

ensaios

ecotoxicológicos, avaliação com organismos bioindicadores, além de
diagnósticos da ictiofauna e da mata ciliar, quando aplicável.
 Prazos de Atendimento: Órgãos Ambientais, Ministério Público, Clientes
Externos e Internos esperam ter suas demandas atendidas dentro de prazos
estipulados, portanto, torna-se fundamental efetuar gestões junto aos
interessados, para que não restem duvidas quanto aos tempos necessários
para implementação de cada etapa. Eventuais ajustes devem ser previamente
acordados, de modo que as expectativas possam ser atendidas, pois, caso
contrário, poderão ocorrer os mais diversos tipos de retaliações, a exemplo de
multas impostas por Órgãos Públicos, reclamações externas e prejuízos à
imagem.
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 Termos de Ajuste de Conduta: Podem ocorrer situações onde é necessário a
celebração de um Termo de Ajuste de Conduta conforme previsto no artigo
5º, § 6º , da Lei n.º 7.347 (BRASIL, 1985), que disciplina a ação civil pública
de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Podem ser necessários o desenvolvimento de idéias e projetos especiais,
voltados a preservação de recursos ambientais (ar, água, solo, flora, fauna),
segue

alguns

exemplos:

convênio

com

Órgãos

Ambientais

para

desenvolvimento de Estações Ecológicas (Educação Ambiental), construção
de viveiros para cultivo de mudas com objetivo de reflorestamento (Educação
Ambiental

ou

atendimento

a

TCRA’s),

elaboração

de

Estudos

de

Sensibilidade Ambiental, de modo a aumentar o conhecimento do entorno das
instalações e possibilitar melhoria nas ações de contingenciamento entre
outros.
 Deferimento de Recursos Impetrados: Clientes Internos esperam subsídios
técnicos suficientes, para que seus recursos impetrados sejam deferidos,
junto aos Órgãos Ambientais ou ao Ministério Publico, pois, caso contrário,
poderão ocorrer os mais diversos tipos de retaliações, a exemplo de multas
impostas por Órgãos Públicos, reclamações externas e prejuízos à imagem.
 Áreas Ambientalmente Recuperadas: Órgãos Ambientais, Ministério Público e
Clientes Externos esperam evidências, de que eventuais áreas degradadas /
impactadas tenham sido recuperadas, que Termos de Compromisso
Ambiental ou Termos de Ajustes de Conduta tenham sido atendidos, pois,
caso contrário, poderão ocorrer os mais diversos tipos de retaliações, a
exemplo de multas impostas por Órgãos Públicos, reclamações externas e
prejuízos à imagem.
 Evidência de Monitoramento Ambiental: Órgãos Ambientais, Ministério
Publico e Clientes Externos esperam evidências, de que monitoramento
ambiental de modo a garantir que o meio ambiente não foi afetado por
decorrência de determinada intervenção ou atividade da Companhia, pois,
caso contrário, poderão ocorrer os mais diversos tipos de retaliações, a
exemplo de multas impostas por Órgãos Públicos, reclamações externas e
prejuízos à imagem.
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 Riscos Ambientais controlados (conhecidos e mitigados): Órgãos Ambientais,
Ministério Publico e Clientes Externos esperam evidências, de que os riscos
da Companhia estejam identificados, mitigados e controlados de modo a
garantir que o meio ambiente não seja afetado por decorrência da intervenção
ou atividade da Companhia, pois, caso contrário, poderão ocorrer os mais
diversos tipos de retaliações, a exemplo de não emissão de licenças
ambientais e/ou multas por operação indevida por Órgãos Públicos; multa,
embargo da instalação, apreensão de equipamentos e de pessoal a serviço
dos Clientes Internos pelo Ministério Publico e reclamações externas e
prejuízos à imagem.
 Atuação Ambientalmente Correta: Órgãos Ambientais, Ministério Publico e
Clientes Externos esperam evidências, de uma atuação ambientalmente
correta, de modo a garantir que o meio ambiente, não será afetado por
decorrência de determinada intervenção ou atividade da Companhia, pois,
caso contrário, estarão sujeitos aplicarem os mais diversos tipos de
retaliações, a exemplo de multas impostas por Órgãos Públicos e
reclamações externas e prejuízos à imagem.
 Critérios: São itens a serem considerados e que podem variar durante todo o
processo de gerenciamento de áreas contaminadas, a exemplo: sensibilidade
ambiental, caracterização da área, impactos ambientais decorrentes (do
evento e das atividades de remediação), riscos (ecológico e a saúde),
disponibilidade de tecnologia, recursos (logísticos, insumos e acesso), prazos
e custos operacionais, prejuízos e cobranças diversas (imagem, indenizações
ou multas).
 Variáveis: São itens a serem considerados na definição da tecnologia de
remediação e que podem variar durante todo o processo de gerenciamento
de áreas contaminadas, a exemplo: disponibilidade (tecnologia, logística,
insumos, acesso, custos e prazos), necessidade de tratamento adicional,
impactos decorrentes das atividades de remediação e condicionantes
(efetividade da técnica, operacionalidade no cenário e ganho ambiental). A
análise desses itens resultará em um indicativo de viabilidade de execução da
tecnologia considerada.
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A Figura 28 apresenta um diagrama de blocos com critérios a serem
considerados durante o processo de gerenciamento de áreas contaminadas.
Critérios a serem considerados no Gerenciamento de Áreas Contaminadas
Área com potencial de
contaminação - AP
Efetuar Investigação
Ambiental - AI
• Investigação Preliminar;
• Investigação Conf irmatória;
• Investigação Detalhada.

• Risco Toxicológico;
• Risco Ecotoxicológico.
Delimitar plumas
de contaminação

Efetuar Avaliação
de Risco - AC

• Fase livre;
• Fase retida / dissolvida.

Avaliação de
Riscos em níveis
aceitáveis ?

Sim

Não
Implementar medidas
para mitigar riscos
Concepção do projeto
de remediação

Critérios
1. Sensibilidade ambiental da
interesse
ecológico,
de
permanente);

região (área
preservação

2. Caracterização da Área (dinâmicas entre
elementos dos meios físicos, bióticos e
antrópicos, ou seja, aspectos e fatores
ambientais – CONAMA 001);
3. Impactos Ambientais decorrentes do evento;
4. Riscos Ecológico e a Saúde (restrições de
uso);
5. Tecnologia de remediação disponível;

• Verif icando operacionalidade
da concepção do projeto

Não

Projeto de
remediação é
viável?
Sim

• Adotando Medidas de
intervenção previstas no
projeto

• Ef etuando monitoramento
sistematizado

Implantar projeto
de remediação

Não

A
remediação
está sendo
eficiente?
Sim

• Monitorando e analisando
criticamente o processo

Área em Processo de
Monitoramento para
Reabilitação - AMR

6. Impactos
Ambientais
decorrentes
atividades de remediação;
7. Recursos logísticos,
insumos e acesso;

disponibilidade

das
de

8. Prazos e custos operacionais;
9. Prejuízos e cobrança diversas (imagem,
indenizações ou multas).

Área
remediada
ou liberada
para uso
?
Sim

Não

• Com base em parâmetros
estabelecidos
Área Reabilitada para
Uso Declarado - AR

Figura 28 - Critérios a serem considerados no gerenciamento de áreas contaminadas
Fonte: Elaborado pelo autor

O Quadro 4 apresenta uma Planilha de apoio para Análise da Criticidade de
Cenário, onde, quanto maior o valor obtido como resultado da somatória pior a
criticidade do cenário para remediação ambiental como um todo. É possível, ainda,
identificar qual tópico deve ser priorizado focando nos valores individuais de cada
critério. Para que se tenha resultado satisfatório a alimentação e análise dos
resultados do quadro deve ser efetuada de modo holístico e com a maior isenção de
tendência possível, pois, caso contrário induzirá a interpretações equivocadas.
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Critério

Detalhe

Valor

Área interesse ecológico

Sensibilidade ambiental da região

Área Preservação Permanente
Meio Físico

Caracterização da Área

Meio Biótico
Meio Antrópico
Meio Físico

Impactos Ambientais decorrentes do evento

Meio Biótico
Meio Antrópico

Risco Ecológico e a Saúde (restrições de uso)
Tecnologia de remediação

Saúde Humana
Ecológico
Disponibilidade
Meio Físico

Impactos Ambientais decorrentes das
atividades de remediação

Meio Biótico
Meio Antrópico
Logístico

Recursos logísticos, disponibilidade de
insumos e acesso

Insumos
Acesso
Prazos

Prazos e custos operacionais

Custos Operacionais

Prejuízos e cobrança diversas (imagem,
indenizações ou multas)

Prejuízos
Cobranças diversas

Legenda
Trivial

Muito Baixo ou nenhuma importância

0

Tolerável

Baixo, pouco ou pequena importância

1

Moderado

Médio

2

Substancial

Alto, muito ou elevada importância

3

Intolerável

Alto, muito ou elevada importância

4

Quadro 4 - Análise da criticidade de cenário
Fonte: Elaborado pelo autor

Para avaliação da tecnologia a ser implementada devem ser considerados
componentes críticos com base em critérios específicos para cada projeto (USEPA,
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1988a

16

apud USEPA, 1994). O Quadro 5 apresenta uma planilha de apoio para

análise da viabilidade de implantação de determinada tecnologia, considerando as
variáveis específicas para cada cenário, onde, quanto maior o valor obtido como
resultado da somatória melhor a viabilidade para implantação de determinada
tecnologia. Destaca-se como de extrema importância as variáveis “Disponibilidade” e
“Condicionantes”, pois, em casos de cenários não favoráveis a possibilidade de
resultados não viáveis de execução é bastante elevado.
Variáveis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tecnologia de remediação
Logístico
Insumos
Disponibilidade
Acesso
Custos
Prazos
Tecnologia complementar
Emissões
Tratamento adicional
Efluentes
Resíduos
Meio Físico
Impactos Ambientais
decorrentes das atividades
Meio Biótico
de remediação
Meio Antrópico
Efetividade da Técnica
Condicionantes
Operacionalidade no cenário
Ganho Ambiental
Resultados

Viabilidade de execução

Opções Tecnológicas (conforme o caso)
Pump and Treat
1
MPE
2
SVE
3
Air Sparging
4
Air Stripping
5
Biorremediação
6
Fitorremediação
7
Barreira Reativa
8
Soil Flushing
9
Bioventing
10
Atenuação Natural
11
Quadro 5 - Análise da viabilidade tecnológica a ser empregada
Fonte: Elaborada pelo autor
16

Legenda
Ótima
4
Boa
3
Regular 2
Ruim
1
Péssimo 0

USEPA. 1988a. Guidance for conducting remedial investigations and feasibility studies
under CERCLA. Interim Final. EPA/540/G-89/004. Oswer Directive 9355.3-01. U.S.
Environmental Protection Agency, Office of Emergency and Remedial Response,
Washington, DC.
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5.6.1 Aplicação do modelo
Para verificar efetividade do modelo foram utilizados, no estudo de caso em
questão, os materiais apresentados no item 5.6. Macrofluxo de processo.
Conforme indicado no Macrofluxo de Processo, a demanda inicial, para
remediação da região do Guaecá ocorreu por meio dos seguintes requisitos de
entrada: “Legislação Ambiental”, “Órgãos Públicos Ambientais” e “Publico Interno”.
Para as atividades previstas no processo de remediação ambiental, conforme
demonstrado por meio dos resultados apresentados, foram contempladas as
seguintes etapas: “Investigação”, “Avaliação de Risco”, “Concepção do Sistema de
Remediação”, “Projeto de Remediação”, “Implantação e Operação do sistema de
Remediação” e “Monitoramento”.
Conforme evidência de registros, em diversos relatórios de serviços
executados, por motivo da caracterização da área, da sensibilidade ambiental e das
restrições de acesso, ocorre que a disponibilização de insumos e recursos logísticos
no local fica prejudicada. Estes fatores associados ao potencial impacto ambiental
decorrente das atividades de remediação limitaram as opções tecnológicas.
Como os impactos ambientais decorrentes do evento tiveram característica
negativa com maior significância nos meios físico (principal) e biótico, as ações de
disposição foram priorizadas para estes meios, porém, para o meio antrópico,
também, foram implementadas ações de menor monta, pois, os impactos foram
considerados toleráveis.
Os riscos ecológicos e a saúde humana são itens determinantes para
estipular restrições de uso e definição de metas de remediação e prazos. Para o
estudo de caso específico, como o potencial de exposição à saúde humana é
bastante pequeno, foi considerado trivial.
Os custos operacionais foram considerados substanciais, pois, a princípio,
ocorreu uma mobilização significativa de pessoas e equipamentos para limpeza e
remoção superficial. Na seqüência, que permanece até o momento, ocorrem ações
para remediação da área atingida, com a manutenção de empresa especializada,
implementando ajustes necessários, na busca efetividade e das metas estipuladas.
Prejuízos e cobranças diversas (imagem, indenizações ou multas) são fatores
substanciais em constante acompanhamento, pois, podem surgir novas demandas
ou agravamento das existentes, a qualquer momento.
O Quadro 6 apresenta a Análise da Criticidade de Cenário do Guaecá.
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Critério

Detalhe

Valor

Área interesse ecológico

4

Área Preservação Permanente

4

Meio Físico

3

Meio Biótico

3

Meio Antrópico

0

Meio Físico

4

Meio Biótico

4

Meio Antrópico

1

Saúde Humana

0

Ecológico

4

Disponibilidade

2

Meio Físico

3

Meio Biótico

1

Meio Antrópico

1

Logístico

3

Insumos

3

Acesso

3

Prazos

3

Custos Operacionais

3

Prejuízos

3

Cobranças diversas

3

Trivial

Muito Baixo ou nenhuma importância

0

Tolerável

Baixo, pouco ou pequena importância

1

Moderado

Médio

2

Substancial

Alto ou importante

3

Intolerável

Muito Alto ou elevada importância

4

Sensibilidade ambiental da região

Caracterização da Área

Impactos Ambientais decorrentes do evento

Risco Ecológico e a Saúde (restrições de uso)
Tecnologia de remediação
Impactos Ambientais decorrentes das atividades
de remediação

Recursos logísticos, disponibilidade de insumos
e acesso
Prazos e custos operacionais
Prejuízos e cobranças diversas (imagem,
indenizações ou multas)

Legenda

Quadro 6 - Análise da criticidade de cenário do Guaecá
Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado apresentado confirmou a criticidade ambiental da ocorrência,
indicando resultados “Intoleráveis” para os critérios “Sensibilidade Ambiental da
região”, “Impactos Ambientais decorrentes do evento” (meios físico e biótico), “Risco
Ecológico e a Saúde (restrições de uso)” (Ecológico), tanto que, esses itens foram
priorizados com ações emergenciais (CSD-Geoklock, 2004) e de monitoramento
(Fundespa, 2004, 2006, 2007 e 2009).
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Quanto a recursos logísticos, disponibilidade de insumos, acesso, prazos,
custos, prejuízos e cobranças diversas foram identificados como itens com
criticidade “Substancial” e foram tratados mediante demandas.
Já a ausência humana foi determinante para que a caracterização da área
(meio antrópico) e o risco a saúde humana fosse considerado “Trivial”, confirmado
pela análise de risco efetuada pela Miller (2008).
Quanto as opções tecnológicas de remediação o Quadro 7 apresenta análise
das variáveis efetuada para o cenário do Guaecá.

Disponibilidade

Tratamento
adicional
Impactos
Ambientais
decorrentes das
atividades de
remediação
Condicionantes

Resultados

Variáveis
Tecnologia de remediação
Logístico
Insumos
Acesso
Custos
Prazos
Tecnologia complementar
Emissões
Efluentes
Resíduos

1
4
1
1
0
2
2
1
1
1
2

2
4
1
1
0
2
2
1
1
1
2

3
4
1
1
0
3
2
1
1
1
2

4
4
1
1
0
3
3
3
1
1
2

5
4
1
1
0
2
1
2
1
1
2

6
4
1
1
0
3
2
3
1
1
2

7
2
1
3
0
3
0
3
3
3
0

8
4
0
1
0
2
1
3
3
3
1

9 10 11
4 4 4
1 1 2
1 1 4
0 0 0
2 3 3
2 2 1
3 3 3
1 1 3
1 1 3
2 2 3

Meio Físico

2

2

2

2

2

2

1

0

2

2

3

Meio Biótico

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

3

2
Efetividade da Técnica
2
Operacionalidade no cenário 3
Ganho Ambiental
3

2
2
3
3

2
3
1
1

2
3
1
1

2
2
3
3

1
2
0
1

1
1
0
1

1
3
0
1

1
2
0
1

1
3
0
1

1
2
3
3

Meio Antrópico

Viabilidade de execução

28 28 26 29 28 25 22 24 24 26 41

Opções Tecnológicas (conforme o caso)
Pump and Treat
1
MPE
2
SVE
3
Air Sparging
4
Air Stripping
5
Biorremediação
6
Fitorremediação
7
Barreira Reativa
8
Soil Flushing
9
Bioventing
10
Atenuação
11
Natural
Quadro 7 - Análise da viabilidade tecnológica para o Guaecá
Fonte: Elaborada pelo autor

Legenda
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Péssimo

4
3
2
1
0
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Considerando as características de solo, condutividade hidráulica, restrições
para injeção de solventes ou nutrientes, dificuldade na disponibilização de insumos
(energia e/ou vapor) e dificuldades de acesso ao local, indicam que as opções
tecnológicas adotadas até o momento para remediação do Guaecá estão coerentes
com o resultado obtido na planilha.
Pelos critérios da planilha, a alternativa que demonstra melhores resultados é
a Atenuação Natural Monitorada, porém, diante do histórico de conflito ambiental da
região recomenda-se que qualquer alteração, no processo de remediação, somente
seja implementada em comum acordo com o órgão ambiental fiscalizador.
5.7

Gerenciamento de Conflitos Ambientais
Toda ocorrência de vazamento gera uma zona de desconforto, onde, fica

estabelecido um conflito, entre partes interessadas, que necessita continuo
gerenciamento.
Para este estudo de caso específico, ocorreram diversos conflitos ambientais
que, a princípio, provocaram a imposição de penalidades de multas por parte do
órgão ambiental fiscalizador (Cetesb) a empresa responsável (Transpetro).
A ausência ou lentidão na disponibilização de informações sobre o processo
de remediação, com evidências de atendimento às exigências técnicas e
compromissos assumidos, por parte da responsável, provocaram desconforto e
ruídos, junto ao órgão ambiental fiscalizador.
Por outro lado, os organismos ambientais impuseram exigências com prazos
bastante restritivos para remediação da área impactada, considerando a
sensibilidade ambiental do cenário em questão, o que tornou inexeqüível seu
atendimento.
A Figura 29 mostra uma representação gráfica com o histórico de ações
desenvolvidas desde o vazamento, ocorrido em fevereiro de 2004, até setembro de
2009.
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Atividades

Histórico de ações no Guaecá
7
6
5
4
3
2
1
0

Meses
7- Auto com Multa
4- Ação de Avaliação / Diagnóstico
1- Processo de Contratação

6- Ação Emergencial
3- Ação de Monitoramento

5- Ação de Recuperação (FL)
2- Ação de Remediação

Figura 29 - Gráfico com histórico de ações desenvolvidas no Guaecá
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 30 demonstra o histórico de ações adicionado ao volume de óleo
recuperado acumulado. Para facilitar a visualização da evolução, por conta de
escala, é apresentado somente o período de setembro de 2004 a setembro de 2009.
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Monitoramento e
limpeza
superficial

Remediação Estre
Pump and treat +
Air sparging + bailer

Diagnóstico
Complementar e
Monitoramento
Essencis

Remediação CSDGeoklock

Avaliação
IPT

Monitoramento
Fundespa

Monitoramento
Fundespa

Figura 30 - Histórico de ações desenvolvidas comparado ao volume acumulado
Fonte: Elaborado pelo autor

Remediação
Estre
MPE + bailer
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Foram evidenciados em diversos relatórios (CSD-Geoklock, 2004, 2005;
Essencis, 2006; Fundespa, 2004, 2006, 2008, 2009; Estre, 2007, 2007a, 2007b,
2007c, 2007d, 2007e, 2007e, 2007f, 2007g, 2007h, 2008, 2008a, 2008b, 2008c,
2008d, 2008e, 2009, 2009a, 2009b, 2009c; Miller, 2008; Transpetro, 2004, 2005,
2005a, 2006, 2007) disponibilizados pela Empresa Responsável, registros com
fatores prejudicaram o andamento dos trabalhos e implicaram em conseqüentes
atrasos para disponibilização de informações ao órgão ambiental. São eles:


dificuldades para acesso ao local (região extremamente íngreme);



risco de acidentes pessoais e com veículos (escorregamentos);



alta taxa densidade de pluviométrica;



risco de instabilidade geotécnica (em casos de escavações);



limitações logísticas para deslocamento e disponibilização de insumos
(eletricidade e vapor);



região inserida em Unidade de Conservação (Parque Estadual da
Serra do Mar) que inviabiliza a retirada de material por conta do
impacto ambiental causado pela supressão vegetal;



restrições para uso de alternativas tecnológicas mais invasivas
(tratamento térmico, biológicos ou ex situ);



Roubos de equipamentos (região de mata isolada);



Empresa sujeita a Lei de Licitações (BRASIL, 1993 e BRASIL, 1998a).

Por outro lado, segundo Autos de Inspeções emitidos pela Cetesb, existiram
motivos para a imposição de penalidades de multas, por não atendimento às
exigências técnicas impostas, a exemplo:


prazos não atendidos para retirada de fase livre;



mobilidade dos poluentes para área anteriormente não atingidas;



interrupção dos trabalhos de remediação;



ausência de ações efetivas de controle da contaminação gerada no
sub-solo e aqüífero freático;



não entrega de relatórios de acompanhamento;



entre outros.

Cabe registrar que a Empresa Responsável interpôs recursos para todos os
Autos de Inspeção emitidos pela Cetesb, os quais, se encontram em andamento em
diversas esferas.
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Conforme já descrito no item 3.4, existem algumas condições fundamentais
para o sucesso na resolução de disputas ambientais: identificação das partes;
representação apropriada dos grupos envolvidos; as diferenças entre os
contendores devem ser amoldadas dentro de uma relação de trabalho; um mínimo
suficiente, de opções e alternativas, deve ser discutido; as partes devem estar de
acordo quanto a objetos ou escopo de disputas e sobre o tempo em que efeitos
ambientais deverão aparecer; os valores de custos e benefícios devem ser
considerados; os valores de ações compensatórias devem ser estabelecidos; as
barganhas devem ser realizadas; as partes devem assegurar o cumprimento de
compromissos assumidos e os mediadores devem estabelecer uma atmosfera de
confiança (Susskind e Weinstein, 198217 apud Bredariol, 2001).
Nessa linha, para o estudo de caso em questão, pode ser verificado que,
após correções, discussões técnicas, novas negociações de prazos, disponibilização
de evidências de atendimento às exigências técnicas e aos compromissos
assumidos junto aos organismos ambientais, a gestão de conflitos está se mantendo
em nível aceitável, prova disso, é a não imposição de novas penalidades de multas.
A definição de prazos para empreender ações de remediação ambiental é
uma atividade fundamental que, exige criteriosa avaliação de fatores, pois, se não
observados podem impor impactos ambientais negativos, não intencionais,
irreversíveis, nos diversos meios (físico, biótico e antrópico).
Alguns desses fatores passam pela caracterização da área (urbana ou rural),
sensibilidade ambiental da região, análise de risco a saúde humana e ecológico,
tecnologia de remediação disponível, recursos logísticos, disponibilidade de insumos
e custos operacionais entre outros.
Portanto, a construção de uma relação responsável, junto aos organismos
ambientais, é essencial para que se possa manter a gestão dos conflitos em níveis
aceitáveis, possibilitando a negociação de prazos com foco na aplicação das
técnicas mais adequadas.

17

Susskind L. e Weinstein A. How to resolve environmental disputes out of court: in
Technology Review v.85,n.1, (Jan 1982).
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6

CONCLUSÕES
Conforme objetivos propostos para este trabalho foi efetuada pesquisa acerca

da sistemática adotada para gerenciamento de áreas contaminadas em diversos
países, no qual, pode-se verificar que independente da região onde está sendo
aplicada, a gestão de áreas contaminadas é efetuada observando etapas básicas de
reconhecimento, registro, investigação, avaliação de risco, projeto, remediação e
monitoramento. A pesquisa demonstrou, também, que embora com pequenas
variações, o processo de reabilitação de áreas contaminadas visa à adoção de
medidas corretivas para atingir as metas determinadas para uso preestabelecido,
adotando o princípio da “aptidão para o uso”. Porém, não foi observado, durante o
processo de identificação de áreas contaminadas, diretrizes específicas para
diferenciação de cenário por motivo das especificidades dos impactos ambientais e
sensibilidade de cada região afetada.
Sobre as tecnologias de remediação in situ, foi efetuado um breve relato do
modo de funcionamento, mencionando algumas vantagens, limitações e custos,
fornecendo desta forma, subsídios e apoio para concepção de um projeto de
remediação ambiental. Diante da vasta literatura sobre o assunto, restringiu-se de
forma intencional, apenas, a algumas tecnologias passíveis de serem utilizadas no
estudo de caso abordado neste trabalho.
Quanto ao tema conflitos ambientais, pode-se constatar que sua ocorrência
em casos de gerenciamento de áreas contaminadas não é rara. Foram mencionados
fatores que podem ser considerados como barreiras e dificultam o processo de
alcançar algum tipo de entendimento entre as partes envolvidas, porém, existem
métodos de apoio à resolução de conflitos que, se aplicados adequadamente, tem
potencial mitigar esses conflitos. Importante destacar que o interesse atual sobre
negociação de conflitos se deve a tendências que se identificam na política
ambiental e inovações trazidas pela legislação.
No estudo de caso apresentado, foram demonstrados critérios que estão
sendo adotados para remediação da área do Guaecá, em São Sebastião, que é uma
área com elevada sensibilidade ambiental, onde, estão sendo empreendidos
diversos cuidados ambientais. Durante esse processo ocorreram diversas falhas que
provocaram conflitos ambientais entre os envolvidos, porém, a partir do momento
que o assunto foi abordado de forma adequada, os conflitos, estão se mantendo em
níveis aceitáveis.
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Com base nas informações levantadas foi elaborado um macrofluxo, para o
processo chave de remediação de áreas contaminadas, um diagrama de blocos e
material complementar (planilhas de apoio), com critérios a serem considerados e
com intuito de auxiliar no gerenciamento, na implantação e no monitoramento de
novos projetos de remediação ambiental. Com esse material fica evidente a
importância da etapa concepção do projeto, por conta de critérios e fatores que
necessitam ser avaliados, frente aos impactos decorrentes de uma remediação, em
regiões de alta sensibilidade ambiental.
Por fim, dessa forma, conclui-se que o conceito de “melhor técnica”, a ser
adotada em um projeto de remediação, é aquela que provoca o menor impacto
ambiental.
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GLOSSÁRIO
Bailer

Dispositivo para efetuar amostragens de líquidos

Ex situ

Termo utilizado quando o material contaminado é removido da área
para tratamento externo

In situ

Termo utilizado quando o tratamento é efetuado “no local” contaminado

Macrofluxo

Representação gráfica das etapas de um determinado processo,
contemplando o fluxo desde sua entrada até sua saída

Skimmer

Aparelho recolhedor de óleo

Slug test

Método de ensaio hidrológico

Tier

Classificação dos estágios do Rbca

