
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊruC¡NS

AVALIAçAO AMBIENTAL PRELIMINAR DAS FONTES
cERADoRAS DE coNTAMtrunçÃo Dos REcuRSos Híonlcos:

MUNrcípro DE ATTBATA/sP

KLEBER CAVAÇA CAMPOS

Orientador: Prof. Dr. Uriel Duarte

DrssERrnçno DE MESTRADO

CoMIssÃo JULGADORA

Presidente: Prof.

Examinadores: Prof.

Prof?.

Nome

Dr. Uriel Duarte

Dr. Alberto Pacheco

Dra. Wanda Maria Risso Günther

SAO PAULO
2005

f,e ceì
\o o':
j- 

"teutorEc,t 
t,

þT4zcr5â,,



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

DEDALUS-Acervo-tGC

1 ililil ilil tffi ilil ilil ilil ilil iltil iltil tilil iltil til ilI

3090001 7051

AVALIAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR DAS
FONTES GERADORAS DE CONTAMINAÇÃO DOS

RECURSOS HIDRICOS:
MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP

/o
ò,t*" BrBLrorEC¡ t,

Kleber Cavaça Campos !.s. P:

Orientador: Prof. Dr. Uriel Duarte

DISSERTAÇAO DE MESTRADO

Programa de Pós-Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia

SAO PAULO
2005



Ficha catalográ{ica preparada pelo Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto
de Geociências da Univenidade de Säo Paulo

Carìpos, K.Ieber cavaça
Avaliação anbientàf prelimlnar das fontes

geradoras de contaminaçåo dos recursos híd¡:icos :

municipio de At.ibaia,/SP ,/ Kleber CavaÇa Campos -
São Paul.o, 2005.

163fls. : i1. + 4 mapas

DissertaÇão (Mestracto) : TGClUSP -
Orient. : Duarl-e, Uriel

1, Geologia ambienta.L 2. Recursos hidricos
3 . Água Çle superficie 4 . Água subterrânea 5 '
.Atibaia (SP): ContaninaÇão I. Título



Dedico este trabalho

Aos meus pais Evanildo c Cida
Minhas avôs Cândida e Jû

A Deus
Meu avô Antônio (fu mernorian), grande observador da vida



1l

AGRADEC¡MEI\TOS

lì CÀl)lis, pela lrolsa dc cslrr(lo c tlcrt¡ais atrxílios.. ¿ì IJliversitlacìc tlc Sâo l)aub. ânrl)il:lrte orrlc sc
rlcscl\,ol\/ctÌ clìta l)c)^qui$Ì . ao htsti(uto dc (ìi:ooiôncias. pclci a¡toio clcrrntr rdo. .

ao gc(l¡¡alìr Wanilqlei, pcl s dicas prociosírs c ¡rela ulizade...ao lilllt",Ag¡on l)auki Maurc{c c {o lliol.
Iìrxluci pcla lcilula...ao Zocr äti X Luciala ,,. M¡r.jr licnrancla

ao guiltlgo l'cmauclo S¿ttiva, quc nruilas vc;,rs rlc soconcu da il-¡ dr.: ¡nsù ì)C c l)ela ìeitr¡râ do lcxfo...

aos amigos dc cr¡¡-cdt¡ Olár,ìo" I)cyna, (lírilia. Sjh,ia. lt4aris¡, ì)aul c Seu \À/allcr...aos c|imar.r'õcs rìa aruiga
Cclr'...

¿ro Pcssoill cia biblirfcc , cttt cs¡rccial a alriga 1istclu....a ,{üa l)aul¡ c Magali iìa scção de 1r(rs, peh gcntilcza
c\nÌì.ll.lc sclnPlc lìrc alclldct-atìt --ito gr¿ndc I¡clcu r.r Pauli¡rho do Clil)^S..¿ So¡tiilha e r (ìraça, ilî
sccrct¿ir ia ik¡ ( ìSÀ. . rro Pcsxral da ¡¡rhlìca...I lvoDc da olìoina tlc r.éplica...

Auta¡ai, M¿¡ ¡ncitlc r: Malli. .a geriloga c gui¡:ralir liibclc, pckr iucc¡tivt¡ c lirrça...ao arlifão guilogo, japorrôs
cs¡rallhol dc I"krr-lpl, lì.rxligo Sato, Pela lcitu¡a <lo lc\{o" pclr urnlcr:ção das belrs li¡lLrras, licl¿ á116rr:
gcnealó8ìcî... h arniga \zìr'gíria.. ao aurigo llubcus. rìos ânligos dc Clìlltil, (ìi¿D, M¿itcio. ÑoDalt¡ c lìobst¡r

aoi¡l'snt(¡dcliascsdc¡r1iraühoquc,\illil¿rb(l)aricì)-IlclosltlÌt)astâr¡bcmqlllcociqn¿¡c[ts..-

g.c(igraliì Nadc¡:.. ti gctigralir lsabcl []limura, pclos alrileirrs c forlâr de Icgumcs |i ¡ro Capivari-Morr(ì e pclas
l)oâs r-isaclírs...ro lrlá\,(), qui¡sc gcógl¡ii) I Âìl¡ l,uisa Ll cla biokt¡ria._.

a Inolccada: Magaia <lu Madaluro ou (ìallt (Marcclo+) CcCc (lrcilanclo*, pcla hospccìagcrl quc nìe dclì rìo
ohão dc soLr (lu¡tflo) to Not ou Morlosâ (lì (xL igo+)- pclas cerr cjarlas c ¡ron cs do hZ,l,lS, bil do lil¡n¡ c outras
c(rno"lu!i¿l'.aoF¡inÌoquctctltcaradctio,Luís(Ì'iracail)cWauda..+innãos

ao pc:ìsoal do S^^it ( Miki- Nclvrl Ozaki, l)oriv¡l, lìobsoi¡, Cr¡bc)uditho, .lur-:¿r (¡r¡er¡ ¡rrìrirri), lloscauc.

c¿nriuttada c gelâdas MarcrlaÍo...ao arril¡o c lsuracl l)cn(iriho. p,r,: ,,'r'r.,1',," tir r¡c auxilìaclo na buìca de
irliìmti¡çõcs c lior tudo qLrc l'cz ...

quer¡ tq¡x) ¿fi¡r1o câl'é da rlarrhÍi rrris tlo:rrirrgos_

á rn(n cljlìha McÌla- l)ot- scr uma uilrÌ(r.¿tdâ câtilllìosa c .lltai:j ou lllciìosì' l)itul(jlttc.._

ao lîfi Ulicl- pcla t)portrnìidadc, l)o¡ tct.conlìardo, ¡r<:r. acr:clitar, pcla 1ìrrça c sint¡rrrtra ..

kr colhccido ..

c ¡cllr salislÌrção quc 1ìri rlcsc¡rvrìr'cl L:stá disscrlac?io



Ínrrcr

Dedicatór'ia

Agradecimentos.........

Índice.................

Lista de quadros

Lista de gráficos

Lista de fotos.....

Resumo..............

Abstract.............

TNTRODUÇÃO....................

Um breve histórico.............

Objetivos...........

Materiais e métodos..........

Etapas da pesquisa.......................

Nível de avaliação das fontes geradoras de contaminação na pesquisa...........

Definição das fontes geradoras de contanrinação abordadas..........

coNCETTUAçAO..................

Poluição e contaminação..

Fontes de contaminação.....

Area contamrnada.........................

Perigo / Risco / Segurança / Segurança pública.........................

SaÍrcle pÍrblica / Meio ambiente......

Saneamento básico / Saneamento ambiental.

Recursos hídricos / Água superficial / Água subterr'ânea.................................

2.8 Solo / Zo¡anáo saturada / Zona saturada / Aqüífero.................................

COMPORTAMENTO DOS CONTAMINATES....

Postos revendedores de cornbustíveis...................

Os conrbustíveis

I

ii

iii

vii

X

xi

xii

xiii

l
1. 1.

t.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

J

2.t.

2.2.

2.3.

2.5.

¿.o.

2.1.

2.8.

3.

3,1.

3.1.1.

I
I

5

5

5

9

10

t4
t4

17

l9

20

20

21

21

23

23

23



lv

3.1.2.

3. 1.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

3.3. L

3.3.2.

J. J. J.

3.4.

3.4.t.

PLocesso de contaurinação

A Toxicidade do contaminante.......

Ccnlitérios.........

Um resumo e os irnpactos ambientais.

Os plocessos lransfolnrativos..............

O necrochorume e a saúde pública

Unidades prestadoras de serviços de saúde hunana e anirnal..........................

Instalações das unidades prestadoras de sewiços de saúde humana e animal.

Resíduos de Selviços de Saúde: oligen e classifìcação......

Esgoto hospitalar.........................

Aterro de resíduos.............

Classificação dos resíduos

24

28

29

29

3l

33

33

34

J4

36

36

37

38

39

40

40

41

41

42

43

48

5l

51

51

52

53

54

55

57

58

58

3.4.2. Folmas de disposição dos resíduos

3.4.3. Derivados da decomposição dos resíduos.......

3.5.

3.5. 1. Modalidades de transpolte......

3.5.2. Rcgulamentação

3.5.3. Fonla de acondicionamento no transporte..

3.5.4. Características e olassificação dos produtos perigosos...........

3.5.5. Transporte de produtos perigosos por rodovias......

3.5.6. Transpofle de produtos perigosos por dutos...........

3.6. Atividade industrial............

3.6.1. Definição e classificação dos resíduos industriais..........

3.6.2. A contaminação industrial............

3.6.3. O gerador e as lesponsabilidades..................

3.7.

3.7.1.. Embalagens de aglotóxicos...

3.7.2. Classificaçãodosagrotóxicos.

3.7.3. Processo de intoxicação por agrotóxicos..

3.8.

3.8.1. Conceituação.....



3.8.2

J. ð. -)

3.8.4

4.

4.t.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.3.1.

4.2.3.2.

4.2.4.

4.2.4.1.

4.2.5.

4.2.5.1.

4.2.5.2.

5.

5. l.

5.2.

5.2.1.

5.2.1.t.

5.2.1.2.

5.2.2.

5.2.2.1.

5.2.2.2.

5.2.3.

5.2.3.1.

Característica do esgoto dolréstico........

Sistemas de sanealnento...

A água corno veículo de doenças..............

3.8.5. Formas de contaminação.

3.8.5. 1. Patógenos fccais..............

CARACTERIZ^ç^O DAÁRXADEESTUDO 67

Aspectos antropico............ 67

Aspectos do meio fisico.... 69

C1ima................, 69

Geomorfologia..

Rccursos híd1icos..............

Superhciais

AVALIAçAO AMBIENTAL
A contaminação e o meio fìsico........

As fontes geradoras cle contaminação

Os postos revendedores de combustíveis.........

A situação quanto à contaminação.

A localização dos postos tevendedores de combustíveis................................. 90

O esgoto sanitário............. 92

A origem do esgoto dornéstico 93

O csgoto sanitár'io em Atibaia......... 93

A atividade agr'íco1a.............. 99

A distribuição da atividade agr'ícola no rrrunicípio.......... 99

59

59

62

bJ

tlJ

65

66

PR8LIMINAR...........................

69

70

70

7l

73

15

78

78

80

81

81

82

83

84



5.2.3.2. As embalagens vazias de agr.otóxico..........

5.2.4. A atividade industrial............

5.2.4.1. As indústrias em Atibaia.........

5.2.5. O transporte de produtos perigosos........,..

5.2.5. L As rodovias...............

5.2.5.2. As dutovias................

5.2.5.3. O tralìsporte de combustível dentro do município.......... l1l
5.2.6. O atero de r.esíduos............. ll.7
5.2.6.1. A disposição dos r.esíduos em Atibaia......... ll7
5.2.7. As unidades plestadoras de serviços de saúde liumana e aninìal..................... 126

5.2 7.1. os resíduos das unidades prestadolas de serviços de saúde hunrana e animal lzl
5.2'7.2. o esgoto das unidades prestadoras de serviços de saúde humana e aninal..... 130

5.2.8. Os cemilér.ios..... l3l
5.2.8.2. O licenciar¡ento ambiental........... 137

5.2.8.3 A proteção à saúde do tabalhador... l3B

6. CONCLUSOES E RECOMENDAÇöES. ........... 139

6.1. Conclusões........ 139

6.2. Recomendações 140

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... ............ 146

100

r04

104

109

109

1r6



v11

LISTADE QUADROS

1.1. Relação das áreas contaminadas do Estado de São paulo - maio de 2002........... 3
1.2. llelação das ár.eas contarninadas do Estado de São paulo _ outubro de 2003.,..... 3
1.3. Relação das ár.eas contaminadas do Estado de São paulo _ novembro de 2004... 4
1.4. Nível de avaliação............ 

9
1.5. Fontes geradoras de cargas contaltÌinanles..

3,6. Elementos encontrados no petr.óleo

3.1. Fases do contamilìante uas zollas lìão satulada e satul.ada

3.8. Representação das fases do co'rbustível nas zonas não saturada e saturada após 26
vazanento.........

3.9. lnfiltlação de águas pluviais acaretando a elevação do nível da superficie 32
fieática que está a pouca pr.ofundidade..............

3.10. Modalidades dc movimentação no Br.asil errr comparação aos EUA e a 40
Alernanlra..........

3.11. Modalidades de movirnentação no Estado de São paulo...... 4l
3'12' Relação entre tipo do acondicionamento dc carga e acide'tes (EstacJo de são 42

Paulo)-per.íododelg83ajunhode2004paratotaldeacidentes:20gg..............

3.1.3. RMSP - notifìcação de acidentes envolvendo veículos transportadores de 45
calgas perigosas - período de l9g3 ajunho de 2004 = 735 acidentes.....

3'14' Inte.ior'- rrotifìcação de acidentes envolvendo veículos transportadores de 46
cargas perigosas período de l9g3 ajunho de2004:1.353 acidentes..

3.15' Interior - rúmero de atendirnentos por agôncias - período de r9g3 ajunho de 47
2004 = 1.353 acidentes............

3.16" ììMSP - classe de risco e envolvimento em acidenfes - per.íodo <Ie 19g3 ajunho 4g
de 2004 = 735 acidentes.....

3.17, Interior -classederisco e envolvimento em acidentes. - período de 19g3 a 4g
junho de 2004 = 1.353 acidentes............

3.18. Notificações de acidentes envolvcndo dutos -. período d,er9g0 a2002= r49 49
acidentes............

3.19. Tipos de produtos liber.ados ern acidentes - período de lgg} a2002= 149 S0

12

23

25



acidentes

3.20. Classe toxicológica X toxicidade X cor da tarja.....
3.21. Esquema de uma fossa sép1ica................

3.22, Esquerna de una fossa comun seca..

3.23. Esquerna de uma fossa comum negra.

3.24. Bactérjas encontrados nas fezes humanas............ 
63

3.25. Vírus encontr.ados nas fezes humanas............. --.......................... 64
3.26. Protozoários enoontrados nas fezes humanas............ 64
3.27. Hclmintos encontrados nas fezes humanas............ 65
4,28. Localizaçã,o do Município de Atìbaia 

67
4.29. Principais sub-bacias, no Município de Atibaia, drenadas pelo Rio Atibaia......... 7l
4,30. Per.hl esquemático da geomor.fologia associada ao solo.................... 74
4.31. Unidades de solos do Município de Atibaia.......... 77
4.32. Complexo Amparo - conlexto geológico de Atibaia e adjacências........ jg
5'33' Relação dos postos revendedo.es de comr¡ustívcis do Mu'icípio de Atibaia, g3

segundo diversas fontes...

5.34. Situação dos postos revendedores de combustíveis, quanto à contaminação........ g4
5.35. Característica dos pisos..... 

86
5.36. Loaalização dos postos revendedores de combustíveis. gl
5.37. Atividade e o potencial po1uidor................... .... 106
5.38. Principais atividades industriais e o potencial poIuidor......................................... 108
5.39. Núniero de veículos transportadores de produtos perigosos levantados no ll4

Município de Atibaia (levan tantento 06/06/2000 e 30/06/2000)........ ....... . . ..

5.40. Núlne¡o de veículos transpoÍadores de produtos perigosos levantados por ll4
periodo do dia..........................

5.41. Número de veículos transportadores de produtos perigosos levantados po¡

ll5

114
rodovia..

5'42' Número de veículos transportadores de p.odutos perigosos revantados ser'o
código indicador do tipo tle carga transpol.tada.....................

57

60

6l

62

5.43. Número de veículos transpoÍadores de proclutos perigosos levantados de ll7



IX

acordo colÌr o código indicador do tipo de carga ttanspofladå.......

5.44. Destinação dos resíduos, em relação com o total gerado e com o núne¡o de l7j
municípios.........

5.45, Relação de unidades prestadoras de serviços de saúde humana e animal de 127
41ibaia...........................

5.46" Cemitério São João Batista.

5.47. Cemìtér.io São Sebastião.....



5.1.

<t

5.3.

5.4.

LISTA DE GR/IFICOS

Tipo de p.oduto perigoso - classe 3 - h.ansportado pelos 1505 caminhões........
Valoles de condutividade elétr.ica (unidade uS/cm)...............
Valoles de Cloreto (unidade mdL).................

Valoles de Sódio (unirlade rng/L)..

il6
122

124

125



5.1.

<)

5.3.

5,4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.{1.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

s.14.

5.1s.

LISTA DE FOTOS

Piso de placas de concreto com trincas...........

Piso de bloquetes de cimento

Unidade de abastecimento exposta as internpéries.

Disposição de esgoto sariitár.io em fossa comum....

Lançanrento "clandestino" de esgoto in natur.a em cón.ego......

Poço cacimba extraindo água do aqüífero livr.e

Captação de água diretarnente do cór.rego (Grota Funda)....

Amazenagern inadequada de eurbalagens vazias de agrotóxicos em

plopriedade rural....

Desconhecimento da toxicidade dos agrotóxicos.............

Parada em local inadequado (faixa ao lado da rodovia)...

Parada em local inadequado (acostamento)....

Iìavela localizada ao lado do ateno de resíduos de Atibaia,/Sp....

Favela localizada ao lado do ateno de resíduos de Atibaia,/Sp....

Lixão de Atibaia transformado ern aterro controlado, após a implenrentação de

medidas nritigadoras, como cobertura dos resíduos coln terra...........

Lixão de Atibaia transformado em aterro controlado, após a implementação de

87

87

89

94

94

97

97

r0l

101

tt2
112

118

118

tza

120

medidas rnitigadoras, como coberlura dos resíduos com ter.ra...........

5.16. Cemitério público São Sebastião, Atibaia/Sp......... 734







1. TNTRODUÇÃO

1.1. Um breve histórico

Por um longo ternpo acreditou-se que o solo âpresentava uma capacidade

infinita de atcnuação das substâncias nocivas depositadas sobre ele e/ou infiltradas

atravós dele.

Entletanto essa capacidade tem um limite. A idéia do solo, como um possível

ateuuador ilimitado dc contaminantes causou sér'ios danos ambientais, sobretudo às

águas subterr'âneas, tornando-se objeto de grande preocupação nas últirnas dócadas em

alguns países ûrdustríalizados da Europa, dos Estados unidos e, mais recentemente,

em alguns cenlros urbanos de países em desenvolvimento, como é o caso do Br.asil

(GLOEDEN,2001).

ìissa deposição acat'retou o surgimento de inúmeras áreas contauinadas que,

segundo Sanchez (1998), vem a gerar quatro problemas principais: a existência de

riscos à seguraltça das pessoas e das propriedades, riscos à saúde pública e ctos

ecossistenras, restrições ao desenvolvimento urbano e redução do valor imobiliário das

plopriedades.

A ocorrências de áreas contarninadas corn grandes magnitudes, como ,,Love

Canal" (l3UA), "Leekkerkerk" (I{olanda), "Ville la Salle" (Canadá), no final da década

de 70 e início da década de 80, impulsionaram a criação de políticas para elaboração

de legislações ambientais em vários países (MANUAL DE GERENCIAMENTO DE

Ánpes coNTAMTNADAS, 1999).

Essas políticas visavam o gerenciatnento e controle das áreas contaminadas,

através do estabelecimento de legislações específicas, inventário das áreas potenciais,

suspeitas e contaminadas, priorização das áreas, procedimentos a serem adotados,

dcsenvolvir¡ento dc tecnologias de remediação e a criação de fundos que viessem a

subsidiar a remediação dos passivos arnbientais.

Os Estados Unidos despontaram como pioueiros, ao estabelecerem a primcira

legislação sobre o tema - Comprehensive Envjronmental Response, Compensation and

Liability Act - CERCLA (Ato Geral de lìesposta, Cornpensação e Responsabilidade

Ambiental) ou Superfuld, em 1980. Após esta primcira legislação, diversos estados

norte-arnericanos elaboraram programas de controle de áreas contaminadas, sob a

tutela da ìlnvironmental Protection Agency - EPA (Agência de Proteção Anrbiettal).
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A preocupação com as áreas cortami.adas também foi dernonstrada pelo Reino

unido, que en 1994 revisou a legislação referente ao assunto, acr-escentando-se a

análise de lisco no controle destas.

Na Fra'ça, embora exista uma política nacional para áreas contaminadas, as

agências de águas desenvolvem suas próprias políticas, onde a prioridade está voltada

para ulÌr inventário/identificação destas áreas e a proteção das águas, tidas como um

reculso a ser resguardado, independentenente de seu uso.

No Blasil, a questão das áreas contaminadas passou a ganhar espaço para

discussão, recentemente. As mesmas forarn alvo do programa vigilância dos Solos

(vIGISoLo), uma parceria entle os Mínistérios da Saúde, Meio Ambiente e das

Cidades, que concluiu haver no Brasil por volta de 15 mil áreas contaminadas.

No entanto, ainda não há urna política nacional voltada para essa problemática.

Existem, açõcs e atuações isoladas visando a remediação delas, baseadas em esparsas

legislações. Na maioria dos casos, é uma atitude conseqüente da atuação de órgãos de

controle ambiental ou da iníciativa dos próprios responsáveis pelas co'taminações.

Como exerlplo da problenrática das áreas contaminadas no Brasil, cita-se a

Região Metro¡rolitana de São Paulo (RMSP), que depois do intenso processo de

industrialização, passou a sofrer um esvaziamento desta ativjdade. Situação que trouxe

a existência de áreas conflitantes, uma vez que diversas localidades apresentam

ocupação residencial e, concomitantemente iDdustrial. Em outras, o uso atual do solo

não se mostra condizente com os níveis de contaminação apresentados, em decorrência

de passivos ambientais oriundos de antigas fontes de contarninação que vieram a ser

desativadas.

Este processo, aliado a outros fatores, desencadsou no Estado de São paulo,

uma ação voltada à identifrcação e avaliação de áreas contaminadas, que se iniciou ern

1993, te¡do como base a coope.agão técnica enffe a companhia de Tecnologia cle

Saneamento Ambiental (CETESB) e a agôncia de cooperação tócnica do Ministério de

ciência e Tecnologia da Alemanha - Gesellshaft fijr Technische Zusammenarbeit

(Grz).

Este traballio co'siderou as fontes geradoras de co'taminação, os locais de

disposição de resíduos (aterros e lixões), as áreas industriais ativas e desativadas, áreas

comerciais que manipulavam substâncias nocivas ao ambiente (postos de combustível,
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l¡ase de distribuição de seus derivados, depósitos de produtos químicos) e acidentes
corn produtos tóxicos.

Assin¡ em 2002, foí publicada a primeira relação de áreas co'taminadas do
Estado de São Paulo. Os euadros 1.1,1.2 e 1.3 apresentam a evolução do número de
áreas contamiladas relacioltadas a quatro fontes.

$U^{?RO 1 l - Relação de áreas coutaminadas do Estado de São paulo _ maio
d,e 2002.

QUADRO 1"2 - Retação de áreas contaminadas tlo Estado de São Paulo -

Atividade

comercial

Atividade

industrial

Disposição

de resíduos

Postos

combustíveis

Outros Total

São Paulo ' 9 3 65 81
RMSP ? I 23 5 48 2 79
Litoral ' I II 3 6 0 21
Vale do

Paraíba a

0 t2 0 0 15

Interior 5
2 39 t4 3 59

Total ,7
94 l2 136 6 255

CETESB

oul de 2003.
Atividade

colnercial

Atividade

industrial

Disposição

de resíduos

Postos

combustíveis

Outros Total

São Paulo ¡ l9 28 t4 250 314
RMSP ' 7 45 t0 103 2 167
Litoral ' I 19 11 44 4 79
Vale do

Palaíba a

I l4 0 4 0 17

Itrtcrior' 20 56 l5 63 6 150

Total 48 162 40 464 l3 727

Fonte 2004
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QUADRO 1.3 - Relação de áreas contaminadas do Estado de São paulo _
noveml¡ro de 2004.

' São Paulo: inclui as áreas contaminadas da Capital do Estado;

'?llMSP: ref'ere-se às árras coutaninadas dos 3g rnulicípios da

Região Mctropolitana dc São paulo, cxcluindo_se a Capital;
I Litoral: está relacionada às áreas contami^adas dos municípios localizados no Litorar

Sul, na Baixada Santista, ro Litoral Norte, rnais os muuicípios de Barra do Turvo,

Jacupilanga, Pariquarâ-Açu, Mir.acatu e Registro;
a Vale rlo Palaíba: inclui os municípios do Vale do Rio paraíba e da Mantiqueira;

5 Intc¡io¡: os r.r'lunicípios uão relacionados anteliormeule,

Como em muitas outras cidades do país, o Município de Atibaia,/Sp possui, eln

seu território, diversas rnodalidades de atividades antrópicas passíveis de gerar

contaminação.

Na primeira relação das áreas contaminadas do Estado de são paulo, Atibaia
foi citada como detentora de quatro locais com contamiDação confirmada, na segunda,

passou â ter cinco e na última lista foram dez. Dentre estes, nove são decorrentes do

vazamerìto de gasolina e diesel de postos revended.ores de combustíveis e urn é

conseqüência da atividade industrial.

Corno na esfera federal e estadual, há uma falta de comunicação entre os

órgãos municipais, o desconhecimerto da real situação, no que se refere a esse

assunto, causa a adoção e implementação de medidas ineficientes.

Face ao crescente 
'úmero 

de áreas contarninadas que vem sendo registradas no

Município de Atibaia, aos inestimáveis atributos ambientais e à importância do

município no contexto regional, o mesmo foi eleito para objeto deste trabalho.

Atividade

comercial

Atividadc

industrial

Disposição

de resíduos

Postos

combustíveis

Ac idcntes

desconhecidos

Total

São Paulo' 28 42 20 397 2 489

RMSP' 9 70 9 t52 3 243

Litor-al ' t0 32 t0 63 I l6
Valc do

Paraíba o

2 l8 0 52 0 72

Interiol' 43 75 22 267 9 416

Total 92 237 6l 931 l5 1336

Fontc: CETESB, 2004



1.2. Objetivos

A pesquisa teve dois objetivos:

Obietivo específìco:

" avalíação ambiental preliminar das pr.incipais fontes geradoras de
contarninação dos recursos hídricos do Munícípio de Atibaia/Sp;

' implantação das fontes arrordadas em bases cartogr.áficas temáticas
(topográfi ca, hiclrográfica, pcdológica e geológica).

Obietivo scral:
. subsidiar o município com informações a respeito da localização e

identificação das principais fontes geradoras d.e contarnínação dos
recursos hídricos;

. subsidiar políticas públícas voltadas para o planejamento do uso e
ocupação do solo e remediação das áreas contamirladas, visando a
proteção dos recursos hídricos superficiais, subtenâneos e da saúde
pública;

' subsidiar o órgão de defesa civil em suas ações para controlar e

minimizar os impactos no ambiente e na saúde púbtica, decorrente de
acidentes envolvendo produtos que possam causar danos aos bens a
proteger.

1.3. Materiais e métodos

1,3.1. Etapas da pesquisa

Basicamente, a pesquisa compreendeu:

Pesquisa documenfal:
. levantamento de informações sobre o assunto ern órgãos públicos _

Município de Atibaia e Govemo do Estado de São paulo;

' pesquisabibliográfica;

o pesquisacartográfica;

¡ levantamento da legislação ambiental referente ao assunto.



6

z\tividades dc camno:

r mapeamer.ìto e caracterização das fontes geradoras de contarninação dos

recursos hídr.icos:

-postos I'evendedores de conrbustíveis (pRCs)

-centitérios

-unidades prestadoras de serviço de saúde hur.nana e aniÍnal

(UPSSHA)

-aterro de resíduos

-transpofte de produtos perigosos

-atividade industrial

-atividade agrícola

-esgoto sanitário

o avaliação ambiental preliminar das fontes geradoras de co'tami'ação dos

recursos hídricos.

¡\tividades de gabinete:

' definição das foltes abordadas;

¡ definição do nível de avaliagão das fontes no trabalho;
r comportamento das fontes;

. caïacferização da área de estudo;

. elaboração de bases cartográficas temáticas (topográfica, hidrográfica,

pedológica e geológica) com a localização das fontes geradoras de

contarninação dos recursos hídricos;
. confecção do documento final.



O fluxogralna a seguir ilustra a seqüência dessas atividades:

Defin¡ção dos objet¡vos

At¡v¡dade de campo

-em órgãos púbf¡cos de Atibaìa

-em órgãos do Governo do
Estado de São Paulo

Fontes geradoras de
contâm¡nação dos recursos

hídricos

-defin¡ção do nível de avaliação

-coletas das coordenadâs das
fontes com cPS

Comportamento dos
contâminantes dos recursos

hídricos



Carâcter¡zação da área
de estudo

ffim
I g""" 

""rtogr¿n"t 
--_l

i

-Y

I n""""" U,ul"g.rf,* I
Y

I or¡"i¿"ã0"*,*"---l
i

' Y

I ui"ru.qri.æuoo".ro.,""]

i

-dig¡tal¡zação dos mapas

-local¡zação das fontes
geradoras de contam¡nação

Aval¡ação ambiental prel¡m¡nâr
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1.3.2. Nível dc avaliação das fontes geradoras de contaminação na pesquisa

O nível de avaliação está atrelado a uma séríc de fator.es, dentr.e os quais se

pode destacar: o olrjetivo da pesquisa, a extensão da área estudada, a disponibilidade

de dados c de recursos financeiros.

Segundo Foster & Hilata (1991), existem cinco níveis de avaliação (euadro

1.4)

QUADRO 1.4 - Níveis de avaliação.

Após análise do Município de Atibaia e da compreensão da abrangência dos

níveis de avaliação, a realizaçáo do trabalho se concsutlou no primeiro nível citado por

Foster & I:l.irata (op.cit). Corno destacado em negrito no eua<lro 1.4, o nível I envolve

o reconhecimento preliminar das fontes geradoras de contaminação, baseado em dados

existentes, sem a necessidade de sondagens e âmostragens de solo e água, tendo o

Nível de
aval¡ação

Aspectos chaves Escala de
trabalho

t-
reconhecimento

preliminar
(existênc¡a r¡sco) baseado

em dados
ex¡stentes

sem
amostras aspectos

qual¡tat¡vos

nâo requer
sondagens

1:250.000 a
1;500,000
6stado

dados a 1okm

-
avâliação

sistemát¡ca
(grau risco)

1r50.000 a
1r100.000
mun¡cíp¡o

dadoslâ2km

requef
coletâ de
campos

n_
reconhec¡mento

de campo

com
amostrâs

e
anál¡ses

1:25. 000 a
1:50.000

município
dados 250 a

500m

âspectos
quant¡tativos

investigação
através de

mon¡toramento

requer
sondagens

>1:25. 000
local

dâdos 50 a 200m

invest¡gação
completa de

câmpo

1:5,000 a
1:10.000

local
dados 20 a 100m

Fonte: FOSTER & HIRATA, l99l
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nlunicípio conro escala de trabalho. Este nível f'oi escolhido, pois pemiitþo rnunicípio

utn polìto de partida para abordar o assurìto das áreas geradoras de contaminação, uma

vez que não l.rá informação algurna.

1.3.3. Definição das fontes geradoras de contaminação abordadas

Para seleção das fontes abordadas na pesquisa, for.am considerados algur.rs

fatores, dcfinidos por Foster & Gomes (1989), Foster & Hirata (1991), Foster cl al
(1992), Foster e/ al. (1993), Hirara (1994) eFostet et al. (2002):

Modo de emissão do contaminante:

' pontual: disscmina o contaminante num único ponto conhecido e

deternrinado, podendo ser superfrcial ou subtenâneo. Apresenta uma fácil

detecção e caracteizaçáo de sua propagação. Exernplo: postos

l'evendedores de combustíveis; urna fossa comum seca, negra e séptica;

atividade industrial; transpoÍe de produtos perigosos (dutos e rodovias);

aterros de resíduos; unidades prestadoras de setviços de saúde humana e

animal; cemitérios;

' difusa: resulta de várias cargas pontuais. Apresenta grande <ìificuldade na

detecção e caracterizaçáo da contaminação. Exemplo: várias fossas

comuns secas, negras e sépticas; atividade agrîcola'/(ârea agrícola onde se

faz uso de agrotóxicos); atividade industrial; cernitérios;

¡ li[ear: no caso de rios e córregos influentes (indução das águas do rio no

aqüífero). Exemplo: lançarnento de esgoto in nqturd em colpos

superficais; atividade agrícola, com lixiviação de águas pluviais

contaminadas por agrotóxicos, para rios; atividade industrial; transpofte

de produtos perigosos (dutos e rodovias).

Local onde está a fonte de contaminacão:

¡ urbano - postos revendedores de combustíveis; esgoto sanitário;

atividade industrial; transpofte de produtos perigosos (dutos e r.odovias);

unidades pÌestadoras de serviços de saúde humana e anirnal; ater.ro de

resíduos; cemitérios;
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rural - postos revendedores de cornbustíveis; esgoto sanitário; atividade

agrícola; atividade industrial; transpofte de pr.odutos perigosos (dutos e

rodovias).

Tipo de coutaminante liberado pela fonte de contaminação:
¡ nutrientes - proveniente de: esgoto sanitário; oatividade agrícola;

atividade industrial; atero de resíduos;

. organismos patogênicos - proveliente de: esgoto sanitár.io; unidades

prestadoras de serviços de saúde }rumana e animal; aterro de resíduos;

cenritérios;

' compostos orgânicos - proveniente de: postos revendedores de

cornbustíveis; esgoto sanitário; atividade agr.ícola; ativida<le industrial;

transporte de produtos perigosos; unidades prestadoras de serviços de

saúde humana e animal; ateffo de resíduos;

¡ compostos inorgânicos - proveuiente de: postos revendedores de

conbustíveis; esgoto sanitário; atividade agrícola; atividade industrial;

transporte de produtos per-igosos; unidades plestadoras de serviços de

saúde humana e animal; aterro de resíduos; cemitérios;

' sais - proveniente de: esgoto sanitário; atividade agrícola; atividade

industrial; transpofte de produtos perigosos; atero de resíduos;

cemitérios;

. metâis tóxicos - proveniente de: postos revendedores de combustíveis;

esgoto sanitário; atividade agrícola; atividade industrial; transporte de

produtos perigosos; aterros de resíduos; cemitérios.

No Quadro 1.5, Fetter (1993) apresenta as fontes de contarninação das águas

subterrâneas, tanrbém consideradas fontes de contaminação dos solos, como

complemento ao relatório do congreçso Americano "protecting the Nation's Ground

water fì'orn contamination, do united state office of rechnology Assessment

(OTA)", de 1984.
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QUADRO 1.5 - Fontes geradoras de cargas contâminantes.

CATEGORIA I - fontes projetadas para descarregar substânciaso fossas colnuls secas, negras e sépticasr poços para injeção de resíduos diversos. aplicação de agrotóxicos e nutrientes ern atividade agrícola. aplicação no solo de suboroduto de ásua residual corno lama
CÄTEGORIA 2 - fontes projetadas para armazenar, trâtar ou

dispor de substâncias
' aterros de resíduos industriais perigosos e não per-igososI aterros rnunicipais

' lixões
¡ lagoas superfrciais
¡ rejeito de resíduos' t"'T:iïäi3"*

¡ sepultamento de animais
! tanquss de armazenarnento sobre o solo. tanques de arrnazenar.nento sob o solo

' depósitos de containeres
. escavações abertas e áreas de explosão

! áreas de disposição de material radioativo
CATEGORIA 3 - fontes projetadas para reter substâncias

durante transporte ou transmissão
, tubulação / dutosI transpoÍe de materiais e operações de transferência

C,A,TEGORIA 4 - fontes utilizadas para descarregar substâncias como

'" "'n u 

î' "oì;,Li:Ti l,:ilo"',äïi 
* ^

aplicação de pesticida
. aplicação de fertilizantes

' "j''T.""å:i'li',""",ïanimais
. percolação de poluentes atmosféricos. mineração e lixiviação de minas de superficie e sub-suoerfìcie

CATEGORIA 5 - fontes que atuam como co¡rdutoras do contaminanie
aqüífero

¡ poços de extração de óleo! poços * T*T::iî:i:"i",'i;rr' consrrurivas

CÄTEGORIA 6 - fontes ou fenômenos naturais associados às atividades
huna¡ras

I interações de água subtenânea e superficial
¡ percolação natural
o intrusão salûra

. intrusão de outra água natural de baixa qualidade
Fontc: FETTER, I991
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Ern termos legais, o Ar1. 74" do Decreto Estadual n.8.468 de 8 de setembr.o de

1976 trás no Anexo V uma listagern das fontes ou atividades pâssíveis de gerar

contarnilação.

Baseando-se nas informações anteriores, nas relações das fontes ou atividades

geradoras de contaminação apresentadas no Anexo v tlo Decr-eto Estadual 8468116, tta

listagem de atividades e principais contaminantes associados da EpA (2004) e na

Classificação de Atividades Econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE, 2005) traçou-sc unr perfil das principais atividades geradoras de

contaminação do Município de Atibaia.

O universo de oito folttes foi definido, considerando-se a representatividade de

cada fonte geradora de corìtaminação e o potencial da carga contaminante das mesrnas.

. postos revendedores de conbustíveis;

' cemitérios;

. unidades prestadoras de serviços de saúde humana e animal;

¡ aterro de resíduos;

¡ lranspone de produtos pcrigosos;

! atividadeindustlial;

¡ atividade agrícola;

I esgotamentosanitário.
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2. CONCETTUAÇ.Ã.O

Neste capítulo foi elaborada a conceituação dos termos utilizados com maior

freqüência ao lor]go do texto.

2.1. Poluição e contaminação

A legislação federal e estadual, ao versarem sobre o tema "áreas

contarninadas", aplicam corn maior fleqüência o termo "poluição", limitando o uso de

"contaminação" a algurnas citações e legislações.

O Art.2" da Lei Estadual n'997 de 3l de maio de 1976, considera poluição do

meio ambientc:

Art. 2"- A presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo,

de loda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em quanlidade, de

concentração ou com catacterísticas etn desacordo com as que,foretn estabelecidas

ent decotrência desta Lei, ou que tornenx ou possa x tornar as águas, o ar ou solo;

I- intpróprio,s, nocivos ou ofensivos à saúde;

II- inconvenientes ao bem-estar público;

III- danosos aos materiais, à fauna e àflora;

IV- prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propríedade e às atividades

normais da comunidade.

O Art. 3', Inciso IlI, Item "a" da Lei Federal n" 6.938 de 31 de agosto de i981,

defìne poluição como:

Art 3", III, a- degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que

direta ou indiretatnente:

a- prejudiquem a saúde, a seguranÇü e o bem-estar da população;

b- criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c- aþtem desfavoravelmente a biota;

d- afetent as condições esl¿ticas ou sanitarias do meio ambiente;

e- lancetn tnatérias ou energia etn desacordr¡ com os padrões an'tbientais

estabelecidos.
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Segundo Btanco (1991), os terrnos "poluição" e "contaminação" são

en-rpregados freqùertemente como sinônimos, especialmente nos países de língua

espanhola (Amórica Latina). No entanto é interessante distinguir os dois conceitos que

comulnente sc confundern nas definições correntes (BRANCO, 1965).

Ao mencionar os ambientes aquáticos superficiais, Branco (op.cit) considera

qì.Ìe o termo poluição, derivado do latim polluere refere-se aos efeitos ecológicos que

produzenr tlansformações no meio ambiente, de forma a torná-lo impróprio ao

desenvolviurento nolmal das populações aquá1icas, uão interferindo na qualidade da

água potável, a não ser no caso de proliferação de organismos que produzarn

substâncias nocivas ao Hor¡em.

FaiL (1966) apud Cunha et al.(1980) conceitua poluição como a introdução de

substâncias na água que prejudiquem sua utilização, tornando-a desagradável à vista,

paladar ou olfato.

No l)icionár'io Ilouaiss (2004), o tenno poluição é definido como:

(...) ttkt ou efeito de poluir'. 1, degradação das características .físicas ou

quínticas do ecossistena, por rneio da rentoção ou adição de substâncîas. 2. (...)

poluição das águas - presençd na água de agentes tóxicos que deslroem a.fauna e a

flora e tornam a agua imprópria para o crntsumo (...).

O Glossário Ecológico Ambiental (CETESB, 2005) define poluição como:

(...) qualquer interferênciø danosa nos processos de transmissã.o de energia em

wn ecossistena. Pode ser tamhënt definida como urn conjunto de fatores limitantes de

interesse especial para o Homem, constituídos de substâncías nocivas (poluentes) (lue,

unld vez inlroduzidas no ambiente, podem ser efetiva ou potencíalrnente prejudiciais

ao Homent ou do uso que elefaz de seu hal¡itat.

O termo "contaminação" é mencionado no Art. 4", $ 2" da Lei Estadual n'

6. I 34 de 2 de juuho de I 988, ao nrcncionar que:

Art. 4', $ 20- Os órgãos estaduais competentes manterãr¡ servîços

indispensávei.s à avaliação dos recursos hídricr¡s do suhsolo, fisculizarão sua

exploração e adolarão medidas contra a contaminação dos aqüíferos e deterioração

das águas subterrâneas.
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Branco (op.cit) cita que o te ¡o contaminação, oriundo do latim contaminare,

pode ser visto como a simples transmissão pela água, de elementos, cornpostos ou

microorganismos que possam prejudicar a saúde do homem ou de animais que a

bebeur, desernpenhando papel de veículo do agente contarninante e não de ambiente

ecológico alterado.

Fair (1966) apud Cunha et al. (1980) considera contaminação a introdução, na

água de organismos patogênicos ou de substâncias tóxicas que a tornem imprópría

para o collsumo público e uso doméstico.

Segutrdo o Dicionário Houaiss (op.c¡t), contàmûração é:

(...) ato ou efeito de contaminação. L transnùssão de germes nocivos ou

doenças infecciosas; ítxfecÇão por conlato.

O Glossário Ecológico Ambiental (CETESÌI, op.cit) dehne contaminação

coltl0:

(...) inlroduç:ão no meio atnbi.enle de organisntos p¿ttogênico,\^, substância,s

tóxicas ou outros eletnentos, em concentrações que possant afetar a saúde hutnana. E

unt ca.so particulur dc poluição.

Como há divergências no emprego desses conceitos, optou-se em adotar neste

trabalho o tenno "contarninação", visto que as fontes aboldadas aqui são geradoras de

elementos tóxicos e patogênicos e, tendo em vista que o autor entende "contaminação"

ootno a introdução de microorganismos patogênicos e químicos, que venha a tornâr o

recurso hídrico, seja ele superficial ou subterrâneo, impróprio ao consumo hurnano.

Esta contaminação pode ser classificada de acordo corn a atitude do

contaminador' (FOSTEI{ et a/.,1992):

o intencional - sistemas projetados para a disposigão e/ou tratamento no

subsolo (esgoto urbano; cemitérios; fossas comuns e sépticas; poços de

inj eção de efluentes elc);

. incidental - descarga no subsolo não controlada por atividades

plarrejadas (cernitérios; atividade agrícola etc);

. acidental - sisternas de armazenamento ou transporte, projetados para

não descarregarem no subsolo, exceto em caso de ruptura e fuga (lagoas
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de eflueutes; atenos sanitários; tanques dc armazsnamento; tubos sobre

ou sob o solo; rodovias clc);

clandestina - contarninação originada por práticas não autorizadas

(lixões; injeção de efluentes etr poços abandonados; lançarnento de

efluentes eln corpos hídricos superliciais; lançarnento de contamina¡ites

na atmosfela elc).

2.2, Fontes de corrtaminação

O Aft. 4" da Lei Estadual ¡' 997116, considera que:

Art. 4"- Sãr¡ consideradas fontes de poluição todas ds obras, atividades,

instalações, etnpreendimenkts, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou tneios de

transportes que, direta ou indiretantente, causem ou possdtt causar poluição ao meio

antbiente.

Paragraþ único - Para efeito da aplicação deste artígo, entende-se conto

.fìtntes ntrîveis todos os veículos auto xotores, entbarcações e assemelhados! e conlo

.fontes esÍacionltrias, k¡das as demais.

Cabe evidenciar que essa lei não define fontes de contaminação, mas de

poluição.

De acordo com Cunha (1997), as fontes de contaminação mais cor"nuns estão

associadas a diferentes natufezas, como irdustt'iais, sistema de tratamento e disposição

de resíduos e as relacionadas ao arrnazenamento e dishibuição de substâncias

químicas, entre estas as de comercializaçáo de combustíveis.

Segundo o Glossário Ecológico Ambiental (CËTESB, 2005), as foutes de

contaminação são apresentadas como local onde foi gerada a contaminação ou onde

funciona ou funcionou uma atividade potencialmente contarninadora.

Os problemas gerados por essas fontes estão associados ao seu potelìcial

coutaminador, que podem afetar diferentes compartimentos do meio ambiente como os

solos, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
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2.3. irea contaminada

O Glossário Ecológico Ambjental (CETESB, 2005) define área contarninada,

como ur'ìl local, ou ten eno olde há comprovadamelìte contaminação causada pela

introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados,

acurnulados, armazenados, entemados ou infiltrados de forma clandestûra, acidental,

incidental ou intencional.

Ilassuda (1997) ufiliza o ternìo área com contarninação confirmada (ACC), que

é tido cor¡o o local que antel'iormente foi considerado coruo área potencial e suspeita

e, que através de instrulnentos utilizados para a investigação no campo, permitirarn

comprovar cientificamente a contaminação dos bens a ploteger.

Nessa área, o contaníliânte pode concentrar-sg enl sub-super.ficie tros

diferentes compâúimentos do ambiente, como lto solo, nos sedimentos, nas rochas, nos

materiais utilizados para atelrar os terer.ìos, nas águas subterrâneas e superficiais, alóm

de estar impregnado em paredes, pisos e estruturas de instalações que manuseiarn ou

manusear-am substâncias com potencial contaminador.

Segundo Ifassuda (op.cit), una área, antes de ser considerada contaminada,

pode ser enquadrada em:

o área potencialmente contaminada (APC): local oncle ostão sendo ou

foram desenvolvidas atividades corn potencial de contaminação e que

possam vir a acanetar danos aos bens a proteger;

n área suspeita de contaminação (ÄSC): local que previanente foi

considerada área potencial. Após a realizaçáo de uma avaliação

preliminar, foram obselados indícios que induzern a suspeitas da

presença de contaminação.

Os bens a proteger, mencionado por ÉIassuda (op.cit), sáo definidos pelo Art. 3'

da Lei Federal n" 6.938/81:

Art.3'-

a- saúde e bent-estar da população;

b- fauna e flora;
c- qualidade do solo, das água e do ar;

d- interesses de proleção à natureza/paisagetn;

e- ordenação lerriforial e planejamento regional e urbano;
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.f- segttrança e ordem pública.

2.4. Perigo / Ilisco / Segurança / Segurança pública

' perigo - segundo a International Strategy for Dísaster Reduction - ISDR

(lìstratégia Internacional para Redução de Desastres), pcrígo é urn evento

fisico, fenôrneno ou atividade humana que pode causar perda de vida,

danos às propriedades, perdas econômicas e degradação ambiental. Este

pode ser natural ou induzido pol processos antropogênicos. Os perigos

que interessam a este tl'abalho são os tecnológicos, os quais estão

associados a acidentes tecnológicos ou industliais, falhas de infra-

estlutura ou determinadas atividades lrurnanas que podern causar perdas

de vidas e ferimentos, danos à propriedade, danos sociais e econômicos e

degradação ambiental;

r risco - segundo o ISDR, risco é a probabilidade de ocorrência de um

evento com colseqùências prejudiciais ou cout perclas (humanas,

rnateriais, econômicas e arnbientais), resultante da interação de peligos

naturais, iuduzidos por atividades hulnanas e condições de

vulnerabilidade. Convencionalmente, risco é: PERIGO x

VULNERABILIDADE. Silva (1993), observa que as pessoas, de urn

modo gefal, reageln somente ao risco percebido, ou seja, a resposta da

comur.ridade a um perigo é insuficiente, o que culmina em unr desastre;

r segurança - L Estado, qualidade ou condição de uma pessoa ou coisa

que está livre de perígos, de incertezas, assegurado de danos e riscos

eventuais, afastadas de todo o nnl; situação ern que não há nada a

lemer, a Íranqüilidade que dela resuha; conjunto de processos, de

dispositivos, de medidas de precauç[io que asseguram o sucesso de utn

empreendimenlo, do .funcionantenlo precíso de um objeto, do

cutnprimento de algum plano etc. 2. Situação em que não ha nada a

temer. 3, Conjunto de processos, de dispositivos, de ntedidas de

precaução que ãssegurenx o sucesso de um entpreendimento, do

.funcionamento precíso de um objelo, do comprirnento de algum plano etc

(DICIONÁRIO HOUAISS, 2004). Neste senrido, segurança absoluta é

uma utopia;
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segurança pública - (...) dever do Estado de criar condições para que o

indivíduo possa viver em comunidade, livre de ar¡.eaças, ern liberdade e

bern-estar (DICIONÁRIO HOUAISS, op.cil ).

2.5. Saúde pública / Mcio ambie nte

. saúde pública - a Organízaçáo Mundial da Saúde (OMS, 1996) e o

Glossário Ecológico Arnbiental (CETESB, 2005) citarn que saúde pública

é a ciôncia e aftc de promovel'e recuperal.a saúde fisica e mental, através

de rnedidas de alcance coletivo e de motivação da população, tendo como

colal¡oradores a medicina prevcntiva, medicina social e o saneamento clo

rnelo;

meio ambiente - o Art. 3o, Inciso I da Lei Federal n" 6.938/81, define.. 1-

nteio ambiente ë o conjunto de condições, Ieis, irfluências e interações de

ordem Jísica, química e biológica, que pennite, abriga e rege a vida ent

todas as suas .formas. O Glossário Ecológico Ar¡biental (CETESB,

op.cit) diz que o meio ambiente é tudo o que cerca o ser vivo, que o

influeucia e que é indispensável à sua sustentação. Estas condíções

incluem solo, clima, recursos hídricos, ar, nutrientes e os outros

organismos. Estes componentes são fonnadores do meio ambiente

natural. Em contrapartida, o meio ambiente arlificial ou antrópico é

constituído pelas relações sócio-culturais, fiuto do modelo de

desenvolvimento adotado pelo homem (SANTOS, 1996)r

2.6. Saneamento básico / Saneamento ambiental

¡ saneamento básico - é a condição essencial para o bem-estar humano,

oferecendo situações de produtividade e melhor atuação na vída em

sociedade. Restringe-se ao abastecimento de água e disposição de esgoto,

mas há quern inclua os resíduos sólidos (PFIILIPPI Jr, 1992; FUNASA,

2004);

ñ saneåmento aml¡iental - conjunto de ações sócio-econôrnicas que têlÌì

por objetivo alcançar a salubridade ambiental, por rr.reio de abastecirnento

de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos

e gasosos, prornoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem
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urbana, controle de doenças transmissívcis e demais seliços e obras

espccializadas, com a finalidade de pr.oteger e melhorar as condições de

vida urbana e "rural" (FUNASA, op.cll).

2.7. llecursos hÍdricos / Água superficial / Água subtcrrâ¡rea
¡ recursos hídricos - de acordo corn Granziera (1993), no conceito de

reculsos hídricos, não há somente a possibilidade de desenvolvirnento

econômico e social através do aproveitaurento das águas, rnas tanbéur, a

preocupação técnica com a forma de utilização dessas águas, para

possibilitar o seu uso coritinuado. Esses recursos hídricos são compostos

pelas águas superficiais e subterrâneas, disponíveis para uso etl.t

de{errrinada região;

" águâ supcrlìcial - o Glossár.io de Termos Hidrogeológicos Básicos da

Associação Brasileira de Águas Subter¡âneas (.4B4S,2003) oita que a

água superficial é aquela encontrada em corpos de água com superfîcie

livre, ou seja, em contato diÌeto com a atmosfera. No aspecto qualitativo,

esta água é rnais susceptível de sofrer contaminações periódicas por

elernentos provenientes da atmosfera, do solo e de qualquer tipo de dejeto

que lhe seja lançado;

. água subterrânea - é toda água que ocorre abaixo da superficie da

Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas

sedimentares, fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas e, que

sendo submetida a duas forças (de adesão e de gravidade) desempenha

um papel essencial na manutenção da urnidade do solo, do fluxo dos rios,

lagos e brejos (BORGI{ETTI, N.B.R.; BORGHETTI, J.B.; ROSA

FILI'IO, E.F.,2OO4).

2.8. Solo I Zont não saturada / Zona saturada / Aqüífero
. solo - pode apresentar diferentes definições, de acordo com o objetivo de

sua utilização. O Glossário Ecológico Ambiental (CETESB, 2005) diz

que o solo é urn material alterado por agentes fisicos, químicos e

biológicos e que serve de base para as raízes das plantas. É constituído

por horizontes (carnadas) de compostos minerais e orgânicos. Pode ser
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espesso e outras vezes estar reduzido a uma fina camada ou então nem

rnesmo existir. Em termos hidrogeológicos o solo corresponde à zona não

saturada e está sobreposto ao topo do nível do aqüífero indo até a

superficie de contanto com a atmosfera. Também pode ser dito de manto

ou perfil de alteração.

zona não saturada (ZNS) - intelvalo que se encontla logo acima da

superficie freática se estendcndo até a superficie exposta do solo. Tem

sua porosidade preenchida basicanrente por ar (GUIGUEIì, 1996).

zona saturada (ZS) - carnada, ambiente ou pacote geológico que está

situado logo abaixo da superficie fr.eática e vai até a base jnferior do

aqüífero, apresentando seus poros preenchidos por água (FEITOSA,

A.C.; MANOEL FILHO, J., 1997).

aqüífero - for-mação geológica do subsolo, constituída por. rochas

permeáveis, que armazenam água ern seus poros ou fraturas, ou ainda,

material geológico capaz <Je servir dc depósito e transrnissor de água aí

armazenada (BORGHÌITTI, N.B.R.; BORGI{ETTI, J.B.; ROSA FILHO,

E.I,-.,2004).
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3, COMPORTAMDNTO DOS CONT,.{MINATDS

3,1. Postos revendedores de combustíveis

3.1.1. Os combustíveis

Na constituição dos detivados do petróleo (Quadro 3.6), hit uma complexa

mistura de compostos orgânicos. Diante de difereutes processos de refinação deriva-se

una grande divel'sidade de con-rbustíveis. Poden ser citados alguns hidrocarbonetos,

como: etanol, gasolinas, destilados médios como diesel, óleo para aquecirnento,

querosene e combustíveis para jatos (GUIGUER, 1996).

O etanol pode ser fornecido para consumo na forma hidratada (álcool etílico

lridratado) e misturado na gasolina (álcool anidro) (rnistura aproximadamente de 25Yo

de etanol na gasolina).

O álcool hidratado é uma mistura de etanol com uma pequena parcela de água

(93% de etanol). Não apresenta grande toxicidade apesar de alterar sensivelmente o

cornportamento e o sistema neruoso (COSTA, 2002).

Quando misturado com a gasolina apresenta dois grandes problemas

ambientais: atua coÍtlo co-solvente no processo de solubilização do benzeno, tolueno,

etill¡enzeno e xileno (BTEX), aumentando a mobilidade dos mesmos na zona não

saturada e acelerando sua chegada na zona saturada e pode prejudicar a biodegradação

do BTEX devído à ação inibidora do crescimento bacteriano. Em ambas as situações o

etanol aumenta as possibilidades de contaminação da água subtell'âDea pela gasolina,

QUÄDRO 3.6 - Elementos encontrados no petróleo.

ELEMENTO PROPOIìÇAO

carbono SlYo a 88To

hidlogênio l0o/o a l4o/o

oxlgenlo 0,01% a |,2o/o

nitrogônio 0,002Vo a l,7o/o

_,-::":T 0,01% a 5%o

2004
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seja pelo aumerlto da mobilídade ou pela redução dos processos de atenuação na zona

não saturacla.

A gasoli'a, em seu arranjo, tem uma co'rplexa mistura de mais de urna centena

de elementos químicos, que estão relacionados às co'dições de refino c o tipo de

petróleo bruto (FERREIRA, 2003). os constituûrtes aí presentes são classificaclos de

colnpostos alífáticos, como o butano, peDteno, octano e compostos aromáticos como o

BTEX.

Algu.s desses compostos arornáticos são ótir.'os indicadores da quantidade de

conrbustível vazado (GUIGUER, op.cit) e, segun<1o FERREIRA & ZUeUETTE
(1998) apud SILVA (2002), são tidos co'ro bons ûrdicadores para a caracterização da

contaminação.

o diesel e o querosene podem contor até 500 constitui'tes i'dividuais em suas

con.rposições.

Os aditivos são os antioxidantes, inibidores de metal e detergentes e os

oxigelados da gasolina que consistem em intensifìcadores de octano, como os álcoois

c óteres. Aditivos e oxigenados estão presentes na gasolina e nos destilados 
'rédios.

Como os oxigenados preseDtes na composição da gasolina apresentam grande

solubilidade na água, estes elementos podem se desplender das partículas, nas quais se

encontram adso¡vidos e dissolver-se na água que se infiltra na zon não saturada

atingindo as águas da zona saturada.

3.I .2. Processo de contaminação

Os vazamentos em tanques de armazenamento de cornbustíveis (TACs)

ocon cnì rras seguintcs condições:

. TACs instalados sem critórios ou ltormas construtivas;

¡ falta de manutenção dos TACs;

. TACs em contato direto com o solo, sujeitos a processos corrosivos,

intensifi cados no velão;

¡ ausência de proteção catódica e detectores de vazamentos;

. TACs com paredes simples;

o TACs quase sempre cober.tos e envoltos com material inadequado, conro

solo, entulho e outros;
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TACs em contato direto com o aqùífer.o livre, ou sujeitos às oscilações do

l.ì1esmo.

O processo de contaminação da zona não saturada e da zona saturada por

combustíveis, normahnente apresenta as seguintes fases (euadro 3.7):

ZUQUETE, 1998 apud SILY A,,2002

As fases citadas ocor¡elão segundo a rnigração dos contamjnantes pelas zonas

não saturada e saturada (Quadro 3.8).

QUADIIO 3.7 - Fascs do contaminaltte nas zonris não saturada e saturâdfi.

FASES ZNS ZS

vâpor ocoffe nao ocoÌr'c

dissolvida ocolÏe ocorrc

líquida livre ocot'rc ocone

Iíquida residual ocoffe ocollc

Fonte IITE. 199{ì a¿zd SILV
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Quadro J,8 - llcprcserrtnção das fascs do combustívcl nâs zouas não

saturada e sâturâda após vazameuto

$i#!ù Fase Líquida Livre (FLL)

rl I i Ìi Fase L¡qLridå Resrdual na ZonaI I I Näo Saturada (FLRZNS)

rj,i . .,] Fase Liqu¡da Residual na Zona' i Salurêda (FLRZS)

i-i. i Fase urssotvtda na zonâI Não SatL¡rada (FDZNS)

l- -:'J 
rase Dissotvida na Zona:-..' r Saterâda (FDZS)

' i rl I Fase de Vapor (FV)

Agucs trtuvtâts

Fluxo da Agua na
Zona Não Saturada

.. Fluxo da.Agua na
Zona Saturada

Fluxo de Contatìtnânte na
Zona Não Saturadâ

VolatiÌização

I¡onte: COS'l-4. 2002

Após o vazarne'to do ooml¡ustível líquido, ¿t tendôncia é quc o ntesn.ìo ve1ìhâ a

so1ìer uma rr- iglação, inlluenciada pclas condições arnbientais clo local.

o cor.nbustívcl vazado il á miglal pela zo¡ra não saturacla dcixando r.esícluos

adsolvidos nas partíoulas do solo. o que iàz clestâ. a fàse líqi-ricla resìdr-ral da zona não

satu lada.

De acoldo com Olivcil.a (1992), essa 1àse scrvir.á conlo 1òntc contínua ile

contanrìuação, podondo sc cstelider pol um longo pcríoclo. A quantidade aí r.etìda ir.á

va.iâL ern lunção das calaoterísticas 1ìsicas da zona não satulada e do lipo cle

colrrbustívcl inliltrado.
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O fluxo de combustivel, ao encontrar um meio de menor condutividade

hidráulica, corno a algila, ficará retido sobre esta carnada fomrando urna lento de

acúmulo, dcnolninada de fase Iíquida liv¡e da zona não saturada.

Ao se expandir por toda a extensão do meio de menor condutividade hidráulica,

haverá um transbordanrento do combustivel retido e uma continuidade do fluxo

verlical descendente, até que o mesmo seja intercaptado por um outro meio cle rnenor

condutividade hidráulica e venha a fonnar urna nova fase líquida livre, ou então atír¡a

a franj a capilal da zola safurada.

A fase líquida residual prescnte lìâ zolta não satut.ada, com o tempo passar.á a

libei'ar alguns constituintes que compõern os combustíveis, os quais serão dissolvidos

pcla água que se infiltra por este meio, processo denominado de fase dissolvida da

zona não saturâda. Este processo dependerá da quantidade de combustível vazado, da

espessur¿Ì da zona não satulada, bem corno de suas caracter'ísticas fisicas (porosidade,

pelmeabilidade, flaturas e outros).

Na franja capilar, devido à diferença de densidade, o combustível acumular-se-

á numa fase líquida livre, fornrando uma camada ,,flutuante" sobre a água, segundo

Guiguer (l 996), urna plurna de contaminação livre.

A fase líquída livre da franja capilar caracteriza,ss por ser uma fonte

pe nanente de contaminação, ulnâ vez quc o produto é continuamente adsorvido pelos

scdimentos e dissolvido pela água subterrânea, em decouência das oscilações verticais

e horizontais do nível da água do aqüífero livre (CI:IApELLE, 1992).

O contato com a água subteruânea propiciará a dissolução de alguns elementos

do combustível que apresentam maior solubilidade como os compostos aromáticos

Ieves BTEX e principais oxigenados como metanol e etanol. Fo¡mar-se-á a fase

dissolvida da zona saturada e ulnâ pluma de contaminação, que tenderá a acompanhar

o fluxo e velocidade da água subten.ânea.

A quantidade de compostos orgânicos que se dissolverão na água, dependerá

em especial, da solubilidade e do grau de mistura entre a fase líquida livre da zona

saturada e a água subterrânea (OLIVEIRA, op. cil).

A fase de vapor será cor.rseqüência do processo rnigratório do conrbustível pela

zona não satulada, resr¡ltado da volatilização de alguns hidrocarbonetos, sobretudo os

presentes na gasolina.
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Na fase de vapor a tendência é que o fluxo ocorra de um ambiente de maior

¡rlessão para um de nlenol pressão, acumulando-se em áreas mais baixas, por ser lrais

dcnso que o ar (GUIGUER , op.cit).

No que tange aos riscos, a fase líquida livre e a de vapor represelìtam as

maiores arneaças à qualidade dos solos e das águas subterrâneas. Se estas estiverem

sendo usadas pela população, as lneslnas correrão sérios riscos de saúde.

A fase de vapor, por apresentar um risco maior de explosão e incôndio, é uma

graude ameaça à segurança pública.

3,1.3. A. Toxicidade do contaminante

Dos constituintes dos diversos combustíveis, os que representam rnaior

toxicidade são os compostos aromáticos, sobretudo o benzeno, tolueno, etilbenzeno e

xileno (BTEX), poderosos depressores do sisterna neloso central.

Segundo Cole (1994), esses compostos representam um risco, por sercm:

r inflamáveis com risco de explosão e incêndio;

' tóxicos e plejudicíais à saúde;

. causadores de impactos ambientais.

Com relação ao BTEX, o benzeno é reconhecidamente o mais tóxico, por

tratar-se de uma substância cancerígena quando ingerida, meslno em baixas

concentrações e em períodos de tempo não muito longo (SILVA, et a|.2002).

Uma quantidade de 20 partes por bilhão (ppb), quando inalado, pode levar uma

pessoa à morte enÌ poucos minutos. No entanto, sua concentração dissolvida em água

pode ser de 30.000 ppb (OLIVEIRA & LOUREIRO, 1998).

Segundo Cole (op.cit), o benzeno é facilmente assimilado pelo organismo,

vindo a acumular'-se r¡ó tecido adiposo.
I

O tolucno ata\a o sistema nervoso central, causando dores de cabeça, fadiga,\
sonolência e perda de òpordenação, podendo ser fatal em alguns casos de exposição

por inalação, pois impede uma respiração adequada (GUIGUER, 1996).

O etilbcnzcno podc causar iritação nos olhos e garganta (GUIGUER, op.clt.).

O xileno quando inalado, causa náuseas, vôlritos, irritação do nariz e da

garganta. Quando em contato corn a pele, provoca irritação e escamação da mesma.



29

Em te'nos arnbientais, esses eleme'tos são os maiores responsáveis pelos
impactos, ulna vez que apresentaur característica de arta solubilidade, viscosidacle e
volatilidade, o que vem lhes co'ferir uma elevada rnobiridade, faciritando seu acesso e
migração pela zona saturada.

3.2. Ccnitérios

3.2.1. {Jm resurno c os impactos aml¡ientais

os cemitérios representam um risco pote'cial de contanri'ação para o rneio
an.rbiente e à saúde pública, pelo fato dos mesmos serem uln laboratório de
decomposição da matéria orgânica.

os Antigos, por razões higíênicas e por temor, já sepurtavam seus mortos ronge
das cidades, ao lo'go dos caminrros. Esta prática perdurou até ao século IX, qua'do
em plena Idade Média européia, os sepultamentos comegaram a ser f.eitos .o interior e
entorno dos ediffcios religiosos. No entanto a meslna era considerada como ínsalubre
pala as pessoas que freqùentavam os templos religiosos.

Corro conseqüê'cia, no século XVIII, os sa'itaristas europeus começaram a
questionar essa prática, baseando suas críticas nos ruídos onvidos nos tumuros e nos
gases nauseabu'dos provenientes da decomposição dos cadáveres, inadequadamente
sepultados.

os movimentos sanitaristas intensificararn-se por toda a Europa ocidental,
culminando na segunda metade daquele século, com a proibição dos sepultamentos
nos edificios religiosos e entorno. Foi assim que surgiram os cemitérios campais.

A prática dos sepultamentos nas igrejas, rnosteiros e conveutos, foi implantada
no Brasil, pelos colonizadores portugueses, que tl'ouxe para cá, os hábitos e costumes
eulopeus.

Em 1828, uma lei prornulgada pelo Imperador D.ped¡o I, que entre outras
medidas, recomendava o fim dos scpultamentos 

'esses 
edificios e a construção dos

cemitérios campais, distantes das cidades, em áreas altas e longe dos corpos de água
superficiaís.

Scgundo Duarle (1990), em 1g73, estava em discussão na Cârnara Municipal
de Santos, a escolha de uma ár'ea para irnplantação de urn cemitério, onde o então
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pl'esidente da casa Dro Ignácio wallace da Garna cochrane, apresentou o seguinte

relatório:

E incontestável o rápido tlesenvolvi,tenro que vai lendo esse inxportante

nunicípio; sua população cresce e cada dia mais ressente da faha de casas; a citlade

tende a estender-se necessariatnente para o Bairro do euartel e em direção à Barra,.

pois bent, é exatanente no centro dessa area que se fundou o cemitério público! sua

renoção, entbora ent tempos não ntuito próxínro é inevitavel; quando não basrasse o

ntotivo acinta expedido, o aiual local peca por conttario a todas os regras rle higiene,.

exllemamenle baixo, são ali ntuitas vezes sepultados os carLiveres tlentro d'água e as

exalações que neces,tariatnente se desenvolvent, são trazidas do centro da ciclade

pelos ventos sul e sul-este, entre nós tão ./reqüentes.

Pelo colteúdo do r.efer.ido relatório, vô-se que as preocupações conl o
saneaÍnento, constantes da lei prornulgada pelo Imperador D.ped¡o I, não foram

adotadas pelas autoridades munícipais locais.

Anos depois, Bcrgamo (1954) apud pacheco (2000), no IV Congresso Intcr-
Arnericano de Engenharia sanitária, realizado em São paulo, defendia a necessidade

de estudos geológicos e sanitár'ios das áreas dos cemitórios, a verificação das

possibilidades de contaminação das águas subter¡âneas e superficiais e o risco de

saponifi cação dos corpos.

Pacheco et al. (1991), preocupados com os riscos de contaninação do aqüífero

livre por cemitérios, monitotaram as águas subterâneas de pequena profurdidade na

parte intema de trôs cemitérios paulistas, localizados ern províncias geológicas e

hidrogeológicas distintas. os autores constataram a contaminação bacteriológica do

aqüífero por microorganismos provenientes da decomposição dos corpos. Foi o

prir.neiro trabalho do gênero, em âmbito nacional e internacional.

O risco potetrcial dos cemitérios é controlável por projetos de implantação que

atendam a u'r conjunto de co'dições específicas, como a geologia, hidrogeologia e
geotecnia. Se assim não for, este risco poderá tomar-se efetivo, gerando impactos

ambientais.

Atual'relte, sabe-se que os cemitérios são geradores de impactos ambientais,

quando a implantação dos mesmos não é adequada.

Esses inlpactos podem ser reunidos em duas categorias (p ACIIECO, op.cit):
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impacto físico prirnário - quando há contaminação das águas

superfìciaís e subterrâneas. No caso das águas superficiais, a
possibilidade de contaminação é remota em águas movimentadas e

arejadas. O risco de impacto é maior em águas paradas, não oxigenadas.
No entanto, não são conhecidos trabalhos sobre este assunto. No que

tange as águas subte'âneas, estas são a unidade temática ambie.tal mais
exposta à contaminação por cemitérios mal irnplantados;

impacto físico secundár.io - é plovocado pelos gases provenicntes da

decomposição de cadáve¡es e responsáveis pelos maus oclor.es no
ambiente cer¡iterial.

3.2.2. Os processos transformativos

O corpo lrumano, quando sepultado, está sujeito a processos transformativos
destrutivos (decomposição ou putrefação) e conservadores (rnumificação e
saponificação).

A decomposição ou putrefação do corpo consiste lluln processo de destruição
das partes moles pela ação <le bactérias e enzimas, libe¡ando gases, líquidos e sais, quc
compreende quatro periodos: cororação, gasoso, colíquativo e esqueletização
(PACHECO, 2000). Face à importâ'cia ern teflnos ambientais e de saúde pública, ater-
se-â aos períodos gasoso e coliquativo:

' período gasoso - neste período os gases (Il2S _ gás sulfidrico; CHa _ gás

metano; COz - dióxido de carbono; NH3 _ amônia; pH3 _ fosfina;
mercaptanas), que se desenvolvem no interior do colpo começam a se

espalhar por todo o cadáver, conferindo ao mesmo utrl aspecto

gígantesco, ocorrendo a ruptura das paredes abdominais;

' período coliquativo * este período se caracteriza pela dissolução pútrida
das partes r¡oles do cadáver e pela ação conjunta rla fauna necrófaga.

Neste período, ocone a fonnação de um líquido intermitente, o liquanre
funerário, tambóm conhecido por necrochorume, por analogia ao

chorume, líquido prove'iente <la decomposição dos resíduos orgânicos. O

necloohorurne é uma sorução aquosa, rica em sais minerais e substâncias

orgânicas degradáveis, de cor escura_a cizentada, viscosa, polirnerizável,

corn forte odor e um grau de patogenicidade variado (MATOS, 2001).



lìtl

,'\ nlr¡nrific:rçiro:

l,.slit llotlr, scr rr¿rlut'iìl orr ¿u.f iljcri¿rl

As tlttttllifìcaçi-tcs llatttl'ais orr cs¡rorrtâncas Íìl)al'cccrìì cllr corrcliçõcs clc clillla
(lurìlì1c, seco" colìì Icrrr¡tcr.attrr.a illrr¿tr.i¿tvcl.

I:ssas cst¿ìtl l'elaciotlacl¿ts ct'lll ¿r lÌrlta rlc rrrniclarlc, (lue ó firtrlr irn¡rr-crscirrclír,cl

¡rar u fìrrncnl al' o clcscn vtll vi llrcl ll o rlc gcr.nrcs llrr t r.clirt i vtls

Os ctlt'¡ltls Illrttllillcacltls ltclits concliçilcs rrattrrais s¿ìg ¿r[lrrrrrl¿¡llcs rr.s <lr.s.r.l .s
rlo S¿r¿rr'¿r c clo Al¿rr;¿r rn¿r

Nas ttltl¡ltilìc;itçtìcrs ¿rl'tilìcl¿ris, os c()l'lx)s s¿ìo su[lnctirlos a ltiçllicas clc
cnrtralsarncrrto, rlc ¡llorlo a lìc¿ue lti irrcor.r ulttrvcrs

,\ salre¡¡-dlg¡lãli

I)cllolnin¿trla tanttrc!ln rle arlipoc:cl,a (gor.clt¡l.ir rlr: asl)ccrt() cér eo), ()(_r()n.t:,

qc¡t.allltctlltr' cttl sc¡lttltatllcttttts olrclc o ¿rnr[riernte é lltrrrtanosr-r. o erccssa <lc trrlrrlaclcr
illilrc ¿r ittttltçtìo tlos tltict oorqanisrnos rlcu.r'arl¿rtlol'cs rl¿r lll¿r1ól-i¿r olq¿ìnic¿r.

'\ stlr-lLtit rto (]ttittlttl ì(), c tt¡ttesclttittl¿r run¿t silrritç;iìo. o¡rlrr iì (.()v¿r (ìst¿ì lìarì
Ioc¿tl colll o ttt¡[rilcIo lir¡rc a l)ouc¿r ¡rrolìrncliclarlc, ¿rlónr clc octll.r'cr à infìltraçâo rlc
á¡|Lias 1)lrrviais' t¡rte acatlalìl l)()l'()casl()rìar a clevação <la srr¡rcrlìcic <lesse ac¡riífcr. c
intulclal' ¿ì 0oviì

()tl/\l)llo 3'9 lrrfillr':rçÍio tle:igu:ts ¡rluvilis c cler,:rçño dr¡ nír,t¡l tla srr¡rer.fïcie
fi'táliea t¡ue esl:i :t lloucÍt ¡rrolìrnrlidadc.

i

r l,i:lil:tr'lI t.l\ lil
i ir t \r ri J¡ l.ri( l

l.oillc l)A( 'l lh( '( ) l( x x)



33

os processos tra'sformativos conseryadores causam grandes transtornos aos

adn.rinistladores dos cemitérios, visto exigir um período r.naior para efetuar ¿r exurÌação

e oo'seqüentc desocupação da sepultula. Esta situação, dentre uma série de problemas,

causa lotação dos cemitérios que operam no sisterna de sepultamentos rotativos.

3.2.3. O uecrochorume e a saúde pública

Quanto aos inrpactos ambientais, a preocupação maior é com o necrochorume,

devido à sua cârga virótica não neut¡alizada (SILVA, 1995 aputt p ACHEC}, op.cit.) e

à sua toxicidade produzida por duas amiuas, cadavcrina e putresci'a (DOROBERT, sd

apud Pacbeco, op.cit).

Para Ottman (1987) apud Matos (2001), o maior problema do lecrochorulne
está em sua carga nricrobiológica. É este líquido que pode contaminar o aqüífero livre.

Caso flua para a ârea externa do cemitório, seja captado por pÕços que são

usados para suprir as necessidades da população, esta correra sérios riscos de saúde.

Além do risco de coutamilìação do aqüífero livre e seus reflexos na saúde das

populações, os cemitérios tanbém são responsáveis pela proliferação de mosquitos.

Destaque-se o Aedes aeg,,pti, respor.rsável pela de,gue, um dos maiores problemas de

saúde pública, no Brasil.

3.3. Unidades prestadoras de serviços de saúde humana e animal

os ambientes onde são desempenhadas as atividades que prestam serviços à

saúde humana e animal apresentam riscos potencial de contaminação para o lromern e

ao ambiente, quer por agentes biológicos, quer por resíduos químicos, radioativos e

outros.

Segundo Costa (2002), são desconhecidas no Brasil, pesquisas sobre a

contaminação das águas subteuâneas por resíduos oriundos das unidades prestadoras

de serviço de saúde, podendo a lnesma ocorrer como conseqüência de armazenagern e

disposíção ln sl/z inadequada dos mssmos.

outra provável fonte de contaminação está relaciorada com os efluertes

produzidos nessas unidadcs e que são lançados inadequadamente na rede de esgoto.
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3.3'1' Instalações de unidades prestadoras de serviços de saúde humana e animal
De acordo corn Gù'ther (1993), cstas i'stalações rJever¡ reunír co'dições

trásicas para ploporciorrar urn ambiente oômodo e higiênico aos pacientes, fu¡cio¡ários
e público em geral.

Para que ísso ooorra, é'ecessário que essas i'stalações te'ham sido projetadas

adequadanrente, consideraldo-se fatores corno a localizaçáo, capacidade de

annazenanìento para resíduos gerados e determinação de caminhos preferenciais para

lenoção desscs lesíduos.

Esse projeto deverá atender à Resolução da Diretoria Colegiada n" 50, <je 2l de

feve.eiro de 2002, da Agôncia Nacional de vigilâ'cia sa'itária (ANVISA), que dispõe

sobre o Regularnento Téc'ico para o pla,ejamento, a elaboragão e a avaliação de

projetos fisicos de estabelecimentos assistencjais de saúde.

3.3.2. Resíduos de serviços de saúde: origem e classiflcação

Segu'do a RDC n"33 de 25 de fevereiro de 2003 da ANVISA, os resíduos

sólidos de saúde (RSS), são def idos co*o os gerados pelas atividades relacionadas a

seguir:

(...) define-se cotno geradores de RSS todos os serviços que pt.estem

atendintento à suúde humana ou anitnal, incluindo os prestadores tle serviço que

promovam os programIs de assistência domíciliar; serviços de apoio à preser.vação

da vida, indústrias e serviços de pesquisa na area de saúde, hospirais e clínicas,

serviços antbulatórios de atendimento médico e odontológico, serviços de øcupuntura,

latuagem, serviços veterinários destinados o.o îrarafixento da saúde animal, serviços de

atendimento radiológico, de radioterapia e cle metlicína nuclear, serviços de

tïatamento quimiorerápico, serviços de hemoterapia e unidades de produção cle

hentoderivados, lahorat(¡rios de análises clínicas e de a,atontia parológica,

necrotérios e serviços onde se realizem atívidades cle embalsatnento e serviços de

medicina legal, drogarias e Jartttricias, inclusive as de manipulação, esrabelecimenros

de ensino e pesquisa na área de saúde, unídades de controle tle zoonoses, indústrias

farmacêulicas e hioquírnicas, u,ítlades móveis cle otendimento à saúcle, e clemais

serviços relacionados ao atendimento à saúde que gerem resíduos perigosos.
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Cornpletando essa resolução, a NBR 12.807 - ABNT (1993) acrescenta à lista

de geladores dc RSS, os aeropodos e as casas de detenção.

A RDC n"33/03 da ANVISA, levando-se enr consideração suas caractel'ísticas

biológicas, fisicas, químicas, estado da matéria e origem, enquadra os RSS nos

seguintes gnrpos:

. Grupo A (potencialmente infectantes) - resíduos com a possível

preseitça de agentes biológicos que, por suas características de lnaior

virulôncia ou coucenttação, podel.n apresent risco de infecção;

¡ Grupo B (químicos) - resíduos contendo substâncias químicas que

apresentatrr risco à saúde pública ou ao meio ambiente, independente de

suas calacterísticas de inflamabílidade, corrosividade, reatividade e

toxicidade;

" Grupo C (rcjeitos radioativos) - são considerados rejeitos radioativos

quajsquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção

especificados na nonÌ)a do Conselho Nacional de Energia Nuclear

(CNEM-NE-6.02) - "Licenciarnento de Instalações Radiativas", e para os

quais a reutilização é imprópria ou não prevista. para fins deste

regulamento, entende-se como "Atividâdes Humanas" os procedimentos

executados pelos profissionais dos serviços referidos no Capítulo I;
. Grupo D (resíduos comuns) - são todos os resíduos gerados nos

serviços abrangidos por esta resolução que, por suas características, não

necessitam de processos diferenciados relacionados ao

acondicionarnento, idcntifi cação e tratamento, devendo ser considerados

resíduos ulbanos - RSU;

! Grupo E (perfirrocortantes) - são objetos de instrumentos contendo

cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de

co¡tar ou perfurar.

A NBR 10.004 - ABNT (1985), elquadra os RSS na categoria dos resíduos

perigosos - Classe I, quando os mesnÌos apresentarem uma das características a seguir:

infl amabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.
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3.3.3. Esgoto hospitalar

Segundo Günther (1993), boa parte dos RSS são lançados na redc de esgoto na
fo'¡a de resíduos sólidos triturados, r'esícruos ríquidos de laboratórios (urína, sangue e
outros líquidos corporais), resíduos quí'ricos (solventes, desinfetantes e reage'tes) e

resíduos radioativos.

Cheren.risûroff & Shah (1990) acreditam que a maioria dos patogênicos é
destruída quando submetidos a um tratamento co'vencional de esgoto. Mencionam
que o maior proble'ra é o bacilo da tuberoulose, cuja capacidade dc sobrevivência
pode ser de um longo período.

Como forma de conto'rar essa situação, paÌa todo rejeito que seja altamentc
infeccioso, ó conveniente que o mesmo passe por uru pró_tratauento na própria
unidade prestadora de seruiço de saúde, antes de ser lançacro na rede de esgoto
(CI IEREMISINOÞ-F & StìAH, op. cll).

A RDC n.33/03 da ANVISA diz que os ¡esíduos líquidos dos Grupos B, C e D
poderão ser lançados na rede de esgoto, desde que autorizado pelo órgão mu'icipar,
estadual e federal e que haja uma Estagão de Tratamento de Esgoto (ETE) no
município.

Na ausência da ETE a recomenrlação é que o esgoto seja tratado no próprio
estabelecimento.

3.4, ,4,terro de resíduos

Um aterro consiste na disposição dos resíduos sólidos no solo e em sua
cobertura com tena, nurna freqùência semanal ou maior, de maneira a não ocasionar
prejuízo ao ambiente e à saúde pública (GLossÁRIo DE ENGENHARIA
AMBTENTAL, 1987).

Ai'da, segundo essa fo'te, resíduo é o lnaterial ou resto de material cujo
proprietário ou produtor não mais o considera com valor suniciente para conservá-lo.

O termo resíduo tem vários sinônimos como lixo, rejeito e refugo.

Calderoni (1999) cita que os temos resíduos e lixo são sinônimos, tendo como
significado material inútil, descaftado eur ,,lugar público", tudo que sejoga for.a.

Na visão economicista, é todo materiâr que uma dada sociedade ',desperdiça',.

Isso pode ser conseqüência de problemas rigados à disponibitidade de informação ou
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de meios pala realizar o aproveitamento e reutilização dos produtos recioláveis por urn

urercado (FARIA, 2000).

A NBIì 10.004 - ABNT (r985) adota a ferminologia "resíduos sólidos urba'o"
para designar o lixo produzido por um aglomerado, excluindo os industriais perigosos,

os hospitalares sépticos, os provenientes de aeroportos e poftos.

3.4,1. Classificação dos resíduos

os resíduos, geralmc'rtc, apresentaû'-se nos estados sólido, ríquido e sc'ri-
líquido.

Segu'do o Instituto de Pesquisa Tecnológicas (Ipr, r995), vários são os modos

de classifica-los:

¡ lìatul'eza fisica - seco ou molhado;

' cornposição quírnica - rnatéria orgânica ou inorgânica;
. riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública: perigosos, não

ûrertes e inerles.

A NBR 10.004 - ABNT (1985) classifica-os quanto ao risco que oferece ao

meio ambiente:

. Resíduo classe I (perigosos) - apresentam periculosidade, conforme

definição na nonna citada, ou apreselìtam urna das seguintes

características: inflarnabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e

patogenicidade;

. Reslduos classe II (não inertes) - não se enquadram nas especificações

dos "resíduos classc I (perigosos)" e dos,,resíduos classe III (inertes),'.

Podem apresentar propriedades como: combustibilidade,

biodegradabilidade ou insolubilidade ern água;

' Resíduos classe III (inertes) - classificagão baseada nos procedimentos

estabelecidos peta NBR 10.005 - ABNT (1987); NBR 10.006 _ ABNT
(1987); NBR 10.007 - ABNT, (1987). Neste grupo estão os resíduos de

construção civil, como rochas, tijolos, vidros e outros.
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3.4.2. Formas de disposição dos resíduos

Aferro cor!!!m:

Este atero, tambérn conhecido por lixão (disposição a céu aberlo), vem a ser
uma forma inadequada de disposição fi'al dos resíduos sólidos caracterizan<ro-se pela
simples descarga dos dejetos sobre o solo, sern aplicação de medidas de proteção ao
meio aml¡iente (contalniuação de soros, águas superficiais e subterrâneas) e a saúde
pública (verores de doenças) (NBR 10.703 _ ABNT (1989).

Acrcscentc-se a estâ situação a ausôncia de controle quanto aos tipos de
resíduos depositados.

Af erro control¡rdo:

Esta folma de disposição tarnbém ocore no soro (sem irnpermeab ização), sern
oausar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos
ambientais' onde são utilizados princípios de enge'haria para confinar os resíduos
sólidos, cobrindo-os com uma camada de mate¡ial inefte na conclusão de cada jornada
de trabalho (NBR 8.849 - ABNT (1985)).

Na realidade, a maioria dos aterros controrados nada mais são que lixões
melhorados, onde os resíduos apresentam cobeftura periódica. um grande número
destes ateüos não tem sistemas de dreragem de águas pruviais, percorado e gases e
não apresentam impenneabilização de base.

Aterro sanitário:

Fonna utirizada na disposição de ¡esíduos no solo, firndamentada em critérios
de engenharia e nornas operacionais específicas, que permitem o confinamento seguro
eln camadas cobertas com material inerte (soro) com impemreabilização de base, de
modo a evitar a cortaminação a'rbiental e danos à saúde pública (GETESB, 1979;
NBR 8.419 _ ABNT (1985).

A ausência de locais para implantação desses aterros sanitários e o aumento na
geração de resíduos, têm criado uma nova concepção a esses empreeûdimentos, que
passâm a serem vistos corno u'oa ativiaade que rearizam um pfocesso de purificação e
reutilização dos resíduos.
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3.4.3. Derivados da decomposição dos resíduos

Chorume e pcrcolado:

A NBR 8.419 * ABNT (1985) define chorume como o líquido produzido pela

decornposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, caracterizando-se por

apresentar cor escura, rnau cheiro e elevada demanda bioquímica de oxigênio (DBo).

Resulta da ação enzimática dos microorganismos do sistema e da

biodegradação da matéria orgâníca, se'do uma fonte corn alto potencial contaminante

e com altas col]contrações de matéria orgânica dissolvitla e metais tóxicos

(ROBTNSON & MARTS, 1983).

Fuzzaro (1994) apud Paschoalato (2000) descreve o chorume como uma

substância proveniente da decornposição da matéria orgânica presente no lixo,
l'esultando na formação de um líquido de cor escura, odor fétido e elevado potencial

contaminador'.

Em sua composição, há componentes químicos e biológicos extremamente

diversificados que variam, sobretudo, em fu'ção da natureza dos resíduos e do estágio

de decomposição da porção biodegradada (ALLOWAy, 1995).

o pe'colado é oor.rseqüê'cia de uma complexa gama de interações entre fätores

relacionados com o local de disposição do resíduo, como a precipitação na área do

aterro, o escoamento superficial, a infiltração, a umidade do resíduo, â compactação e

a capacidade do solo em reter umidade (SCI{ALCII, 1992).

Fuzzaro (1994) apud Paschoalato (op.cit) díz que o percolado é conseqüência

da lavagem dos 
'esíduos 

pela água da chuva, que ao infiltrar-se, mistura-se ao chorume

e com outt'os materiais em suspensão e em solução.

Neste caso, pode-se afirmar que o percolado é o resultado da infiltração das

águas pluviais misturadas ao chorume.

Gases:

Dcriva da atividade dos microorganismos sobre a matéria orgânica em

fetmentação, controlado por fatores como: limites de temperaturâ, teor de umidade e

de acidez, isto em ambientcs confinados.

É gerado no ptocesso de decomposição anaeróbia (ausôncia de O2), onde se

tem a formação de gases como: CII¿, COz, NH¡ e II2S, que se dissolvenr na água que

circula ou está presente no resíduo, reagindo corìl o mesmo (BAGCI{I, 1gg4).
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outras reações quíuricas podem vir a ocoffer, liberando diferentes tipos de

colnpostos, dependendo tão sotÌente do tipo de rcsíduo.

O Clla e o CO2, juntos, representam 90%o dos gases gerados na decornposição

dos resíduos orgânicos.

É co.ve'iente que o cIJa seja drenado e queimado nos aterros, pois o mesmo

apresenta potencial de explosividade, podendo gerar acidentes.

3,5. Transporte de produtos perigosos

o dese'volvilne'to tecnológico pe''itiu ao ho'rem criar e co.trolar. um

enonlle volulne de leações quíl1ricas visando obter produtos para seu desenvolvimento

e bem-estar.

Muitos desses produtos são inofensivos ao Homem o ao meio ambiente,

enquanto outros são extremameÍìte danosos.

Apesar dos riscos, esses produtos são de fundame'tal irnpoftâ'cia para o
desenvolvimento econôrnico e tecnológico (OKLAHOMA, 1994 apud FUZETTI,
2000), sendo i'dispensáveis ao progresso de urn país, pois seu consumo traz

bencficios, co'forto e saúde, propiciando uma qualidade de vida melhor à

cornunidade.

3.5.1. Modalidades de transporte

A movimentação das cargas, dentre elas os produtos perigosos, se dá através de

diversas rnodalidades de trauspofie, como rodovias, ferrovias, marítimas, fluviais,

dutos e outros.

No Brasil há o predomí'io da rnovirnentação de cargas por rodovias (euadro

3.10).

QUADRO 3.10 - Modalidades de movirncntação no Brasil em comparação com

osEUAeaAlemanha.

1999.

BRASIL EI]A ALEMANHA
rodoviário 70% 2syo t8%

ferroviário 290/^ 50% 53%

fluvi¡l l% 2s% 29r)

ARVALHO
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Essa situação é verificada, também, no Estado de São paulo (euadro 3.1 l):

QUÀDllO 3.1I - Modalidades de movirnentação no Estado de São paulo

BRASIL ESTADO DE SÃO paur¡l
rodoviário 70% 93,3%
ferroviário 29% 5,2%

fluvial 1% 0,4vo
dutovias

0,8%
aerovias

0,3%

Folrtc:

As movimentações desses produtos perigosos compreenclem um conjunto de
plocessos que envolvem a origem e o destino dos produtos.

Para Brito (1992), as indústrias que lidam com produtos perigosos têln
denronstrado unra grande preocupação no que tange a ârea de produção e
pfocessan'ento, segur.ança de seus empregados e instalações. Entreîanto, a atenção
dada ao transporte é insatisfatória.

3.5.2. Rcgulamenfação

o transporte rodoviá¡io de produtos perigosos, atê lgg3,foi realizado no Brasil
apoiado apenas nas recornendações de farrricantes, transportadores e outras entidades
preocupadas corn o ploblema. Atenção maior ¡ecebiam os explosivos e substâ'cias
radioativas que sempre tive¡am de ser observadas por normas do Exórcito e da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEM) (BENAZZI, 1995).

Em 1988, surge o Decreto Estadual n" 96.044 de 18 de maio de r9gg, que
apl'ova e regulamenta o transporte rodoviário de produtos perigosos vindo a substituil.
o l)ecreto Estadual n' gg'g2l de 06 de outubro de'gg3, com argumas modificações
(DATACHEM, 1994 apud FTJZETTI, 2000).

3.5.3, Fornra de acondicionamento no transporte
No Manual de Auto proteção para Manuseio e l-ransporte Rodoviário de

Produtos Perigosos (1999), o hansporte a granel e fì.acionado são definidos conro:



Trenspofie a granel e toda carga transportada sem qualquer embalagent,

conlida apenas pelo equipanertto de lr(ttlsporte, seja ele um tdn(lue, v(¿so, caçamlstt ott

contêiner-tanque.

Transporte fracionado é toda carga manuseatla juntamente com o seu

recipiente (enúalagerf, no dto de carga, descar.ga ou transbordo e passagem cle

carga de unxd paÌ.a outro veículo.

o Quadro 3.12 aprcsenta a relação entre o número de acidentes ocorridos e a

fomra de acondicionamcnto dos produtos perigosos, no Estado de São paulo.

QUADRO 3.12 - Relação entre tipo do acondicionamento de car.gâ e acidentes
(Estado de são Paulo) - período de 1983 a junho de 2004 para tofal de acidentes:

2088.

fr¡c¡c,nódó

0 Vinr UrbàÉè¡r ! Í{Þdovièr

Fonte:

3.5.4. Característica e classifïcação dos produtos perigosos

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET, 1991) e a CETESB (1992)

classificam ur¡ produto quírnico de perigoso para o transporte, quanrlo:

(...) dadas suas características .físicas e quínùcas, possa oferecer, quantl,o enr,

lrdnsporte, riscos à saúde, à propriedade e ao tneio tmbiente, podentlo este produto
estar acondicionado, a granel incluindo tambëm as ernbalagens vazias.

No Capítulo I, Art. 1", $ 1. do Decreto Fede¡al rf 96.044 de lg de maio de

1988' os produtos perigosos são definidos e enquadrados em nove classes, baseadas

nos riscos que representan.t. Observa-se que os números <Ja classe não são uma fonna

de hicrarquização:
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¡ CLASSE I - explosivos

. CLASSE2-gases

" CLASSII 3 - líquidos inflamáveis

. CLASSE 4 * sólidos inflamáveis

' CLASSE 5 * substâncias oxidantes / peróxidos orgânicos

' CLASSE 6 - substâncias tóxicas (venenosas) e infectantes

. CLASSE 7 - materiais radioativos

' CL^SSE 8 - colrosivos

. CLASSE 9 - substâncias perigosas diversas

3.5.5. Transporte de produtos perigosos por rodovias

Fatores que oqasioualn os aciderrtes e suas conseqüêrtçias:

Os acidentes envolvendo veículos transpoÍador.es de produtos perigosos não

devem ser tratados como algo rotineiro.

Essas emissões de produtos químicos, dependendo de suas características

fìsícas, químicas e toxicológicas podem originar diferentes impactos e trazer danos à

saírde, segurança públíca, ao rneio ambiente e ao patrimônio público e privado.

Por rodovias, no Brasil, circulam boa parte dos produtos perigosos, como

líquidos ûrflamáveis, explosivos, gases, materiais radioativos e outros.

Com a intensa industrialização pela qual o país vem passando nos últimos anos,

houve um aumento considerável na movimentação desses produtos, o que tem

despertado preocupação, uma vez que a circulação dos mesmos, também se dá em

áreas povoadas, vulneráveis em termos ambientais.

Dentre os fatores que contril¡uern para a ocorrência dos acidentes, a

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC, 1991) destaca os seguintes:

' intensidade de tráfego;

¡ estado de conservação dos veículos transpoÍadores;

¡ despreparo dos motoÌistas;

. carência de recursos humanos devidamente treinados para a rcalizaçáo da

fiscalização;

. condições das vias por onde trafegam.
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O autor observa que como despreparo ou desconhecimento por parle dos
co'tdutores dos veículos transportadores, estão âs paradas nos acostamentos e nâs

faixas laterais ao lo'go das rodovias. Estes locais não aprese'ta'r a rnínima segurança,

expoudo comunidades locais a grandes riscos.

As conseqüências rigadas a acidentes ocor¡idos dura'te o transpofte de
produtos perigosos podem ser extremamente graves e estão relacionadas a efeitos
agudos à saúde pública, em deco'ô'cia da toxicidade, radiação térrnica ou sobre
prcssão oriu'da da exprosão e ao poter.rcial de co'tarninação dos solos e dos recursos

hídricos, sejam eles superficiais ou sul¡te¡¡âneos.

A liberação de produtos perigosos decorrentes de acidentes afetam: áreas

sensíveis colno adensarnento populacio'ar, ár'eas de cultivo agrícola, cursos da água,

urananciais ¡rara abasteci'rento público, represas e áreas de protegão a'rbiental, áreas

cor.r'r população especial como escolas, hospitais, supennercados efc.

No que tange à magnitude de um aci<lente com produto peligoso, isto é algo

mensurável, porém as determinantes dos impactos sobre o mcio serão detenninadas
pelas calacterísticas do local <Jo evento.

O Estado de São Paulo e o transÌrorte de nrodutos rrerigosos:

Como me'cionado, 93,3yo do transpode de cargas no Estado de São paulo se

dá por rodovias. sendo esta modalidarre de transporte de cargas tão expressiva, é de se

esperar que haja um grande número de veículos transporladoles de cargas perigosas

envolvidos em acídentes.

Os Quadros 3.13 e 3.14 apresentam os acidentes notificados pelo órgão
ambiental (CETESB). Estes proporcíonaram grandes vâzamentos ou pennitiram o
escape de produtos altamente tóxicos, envolvendo grandes empresas de re'ome no
r.nercado de tl'ansporte. Resta saber se bá notificagões de pequenas eûlpresas e

"clandestûras" (CETESB, 2005).
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QUADIìO 3.13 - RMSP - rotifìcação de acidentes envorvel¡do veículos
trarrsportadores de cargas perigosas - período de l9g3 a junho de 2004 : 735

acidentes,
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QUADRO 3.14 * lnterior - notificação dc acidentes envolvendo veÍculos

trânsportadores de cargas perigosas - perlodo de 1983 â junho de 2004 =

1.353 acidentes.
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Fonte: CETESB, 2004

O Quadto 3.15 mostra que das agências da CETESB localizadas no interior do

Estado de São Paulo, aquelas situadas nos Municípios de Campinas e Registro

apresentaram um número de notificação de acidentes elevado, quando comparado às

outras.
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QUADIìO 3.15.- Interior - núrnero de atendinrentos ¡ror agências - período

de 1983 a junho de 2004 = 1.353 acidentes.

Ubatuba
Taubaté

Sorocaba
Santos

S. J. do Rio Preto
R¡beirão Preto

Registro
Presidente Prudente

Pirâssununga
Piracicaba

Paulínia
N¡arília

Limetra
Jundial
Jaca¡ei

Itapetininga
Faanca

Cubatão
Campinas

Bauru
Barre{os

Araraquara
Araçatuba
Aparecida

Americana

Fontc: CETBSB, 2004

Esse fato se oxplica, pois a agôncia da CETESB em Carnpinas ten-ì em sua

jur-isprudência a Refrnaria de Paulínia (REPLAN) e a de Registro a Rodovia Régis

Bittencourt (BR 116) que liga o sul (S) do país ao sudeste (SE).

O transÌrorte de combustível:

A neoessidade de abastecimeuto dos postos revendedorcs de combustíveis com

gasolína, álcool e óleo diesel e das residôncias corn gás liquefeito de petróleo (GLP),

traz às lodovias e áreas ulbanizadas (zonas residenciais, escolares, arreclores de

hospitais e ploximidades de locais de grande aglomerações) â preser.ìça de veículos

transpofiadores de calgas perigosas, no caso inflamáveis ou explosivos.

lìuzettr (op.cil) cita que somente o Município de São Paulo teÍt urnâ cilculação

de l0 milhões de l/dia de combustívcis, comespondendo a aproximadamente 2.450

viagens/dia e no que se refere ao GLP circulam por volta de 1.000 t/dia, r"una média de

1.400 viagens/cìia.
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Os Quadros 3.16 e 3.17 mostram a porceDtagem de acidentes com vcículos

transpoftadores destes produtos, na RMSP e no Iuterior de São Paulo.

QUADRO 3.16 - RMSP- classe de risco e e¡rvolvi¡ne¡rto em acidentes - período de

1983 a junho de 2004 = 735 acidentes,

QUADRO 3.17 - lnterior- classe de risco e envolvimento em acidentes. - período

de 1983 ajunho de 2004 = 1.353 acidentes.

3.5.6. Transporte de produtos perigosos por dutos

O transpono dutoviário pode ser agrupado nas seguintes modalidades:

oleodutos (transpofte de petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel elc); minerodutos

(transporte de sal-gema, rninério de ferro etc); gasodutos (gás natural).

Esses dutos são tubulações especialmente projetadas, com objetivo dc

satisfazer o tripó - longas distâncias / grande quantidade / baixo custo.

Não
Cl¿ ss ificad as

9 "/"

Per¡g Ð s os
D¡\¿er5 os

5 o/o

c 0rro 5 ivo s

Ox¡dö nte s/
Pe ró xidoç

Fonte: CETESB, 2004

Nåo
Classificadas

117"
P erigo so s
L)lVerçC¡5

Corrosivos

Fonte: CETESB, 2004
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Podem ser internos, quando situados no interior de plantas industriais, ou

iutemruuicipais, intelestaduais e internacionais, interligando terminais marítimos e

fluviais, campos de produção de petr'óleo, elìtre outros.

Acidentes com dutos no Estado de São Paulo:

A CETESB passou a registrar os acidentes envolvendo dutos uo Estado de São

Paulo a partir de 1980. Após 22 anos, foram notificados 149 casos com vazamentos de

produtos.

O Quadlo 3.18 mostra o número de acidentes com dutos durante os 22 anos dc

registlo, onde é claro o crescente aumento de casos a partir do ano de 1996, que pode

ser um reflexo de uma maior preocupagão corn o registro dos mesmos.

QUADRO 3.18 - Notificações de acidentcs envolvendo dutos - período de 1980 a

2002 : 149 acidentes.

80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Fonte: CETESB, 2004

Tinos de produtos liberados em acidentes envolvendo dutos:

Dos pfodutos liberados nos acidentes envolvendo dutos, há o predornínio do

gás natural (Quadro 3.19).



50

QUÄ.DRO 3.19 - Tipos de produtos libcrados em acidentes - período de 1980 a

2002 = 149 acidentes.

Fonte: CETESB, 2004.

Fatores quqqçaliqnam os acidentes e sr¡as conseqüências:

Mesmo quando operando dentro de normas estabelecidas, os dutos estão

sujeitos a falhas que podem estar relacionadas com:

ã causas naturais;

o ação tJc tcrcciros,

n falhas opcracionais;

. lalhas mecânicas;

. falhas de manutenção.

Como conseqüências desses acidentes no ambiente natural ou rural, os

trabalhos de reparo provocam a movimentagão de solo, a supressão da vegetação, o

impacto na micro e macro fauna, problemas momentâneos de saúde, contaminação dos

solos e recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

No ambiente urbano os impactos maiores são sentidos pela população que vive

próxima aos dutos, podendo trazer transtomo ao trânsito local e tarnbém, problemas

mornentâneos de saúde, contarninagão dos solos e recursos hídricos superfioiais e

subterrârreos.

No entanto, 70Yo das ocorrências são registradas em áreas rurais, onde os danos

ambientais são maiores (CETESB, 2005).

Á lc o o l/G ã s o I¡n å/
(Jter

c0mbustível
2t96D¡esel

Gás nèturël
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3.6. Atividade industrial

A contaminação industl'ial tem se constituído ern um dos maiores problemas

sócio-arnbientais da atualidade. Isso se deve a fatores como:

. a diversidade de atividades industriais;

' variação tecnológica das industrias;

. as variações, em concentragão e no tempo, na geração dos efluentes;

. incerteza quanto à eficácia do tratamerìto final dado aos resíduos

(sólidos, líquidos e gasosos);

. valiedade de produtos químicos com elevada concentração de tóxicos que

são manuseados uessas indústrias e a grande quantidade de resíduos

gelados;

" ausência de transparência no tocante a publicação de informações

relaciouadas aos resíduos gerados e possíveis danos.

A forma ou estado do resíduo gerado que mais preocupa os ór.gãos ambientais

está relacionada com os elementos sólidos e líquídos, :uma yez que sua visibilidade

diante da socicdade, é lnerror.

3.6.1. Definição e classificação dos resíduos industriais

Quando focados os riscos potenciais ao meio ambiente e saúde pública, os

resíduos podem ser enquadrados em: perigosos, não inertes e inertes (IPT, 1995).

No que se relaciona aos resíduos industriais perigosos, os rnesrnos são

enquadrados como resíduo classe I, segundo a NBR 10.004 - ABNT (1987).

Essa norma determina que os resíduos para serenr enquadrados corno

perigosos, devem apresentar uma das características a seguir: inflamabilidade,

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.

3.6.2. 
^ 

contaminação industrial

Toda atividade industrial gera resíduos sólidos, líquidos e gasosos, cujo grau de

periculosidade para o ambiente e saúde pública está em futrção dos rnétodos e

tecnologias empregadas na produção.



52

Os resíduos quando gerados, devern ser contidos, manuseados, estocados,

tratados e dispostos de forma adequada, de modo a prevenir impactos no arnbiente e na

saúde pública.

A falta de fiscalização acaba por corroborar para que muitos geradores de

resíduos industriais deixem de realizar unr gerenciarnento adequado dos mesmos.

Neste caso, quando se trata de líquido, quase sempre é lançado "clandestinamente" na

rede de águas pluviais, rede coletora de esgoto doméstico, ou é despejado diretamente

em cón'egos, rios e lagoas, no caso do gerador mantet tubulações "clandestinas".

Há indústrias que encamínham seus efluentes para lagoas de tratamento e de

infiltração. Muitas vezes, estas lagoas, por falhas construtivas, de manutenção e

problernas corn a imperme ab|Lízaçáo, apresentan vazamentos pennitiudo a fuga e a

iufiltração no solo do efluente e favorecendo a contanrinação das águas subtelrâueas

(aqüífero livle).

3.6.3. O gerador e as responsabilidades

Segundo Wilson & Forester (1987), cabe ao gerador dos resíduos industriais;

o identificar, quantificar e caracterizar seus resíduos;

declarar a produção de resíduos perigosos aos órgãos competentes;

possuir sisternas adequados de coleta, manuseio e armazenamento de

resíduos;

acondicionar e identificar os resíduos â seÍern transpoftados de acordo

com os regulamentos relativos ao transporte de produtos perigosos;

preparar declaração de carga para acompanhar o doslocamento dos

resíduos;

assegurar o envio dos resíduos para instalações de tratâmento e / ou de

disposíção regularizadas;

malter registro de remessas de lesíduos enviados;

enviar relatórios aos órgãos competentes para que seja feito

acompanhamento de quantidades geradas e destinadas para tratamento e

disposição frnal.

¡
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Para que essas obrigações sejam cumpridas, a Lei Estadual n. 997 de 31 de

r.naio de 1976 estabelece que ó de cornpetência da CËTESB o controle da

contaminação e suas conseqüências.

O controle, no âmbito da CETESB, pode ser preventivo ou coretivo.

O controle preventivo está relacionado à iniplaritação de novos

em¡rreendimentos e visa o enquadramento a nonnas estabelecidas. Envolve a emissão

de licenças de instalação e funcionamento, além de estabelecer a destinação que será

dada aos resíduos gerados.

No controle corretivo, o objetivo é enquadrar dentro das norr¡as estabelecidas,

csses ernpreendimentos que vem operando inadequadamente, ou cntão estabelecer

critérios pala urinimização dos danos causados, depois que já houve a contaminação

do meio.

3.7. Afividade agrícola

O Brasil desponta como uns dos maiores col.rsumidores <le agrotóxicos no

nrundo. Pouco se faz pata controlar os ímpactos sobre a saúde dos que usam e

consomeln os alimentos com estas substâncias.

O Art.2', Item "a" da Lei Federal n" 7.802 de II de julho de 1989 define

"agrotóxicos" corno:

Art.2t 4 os produtos e os agentes de processos .físicos, químicos ou biológicos

destínados do uso nos setores de produção, no armazenantenlo e beneJiciamento cle

produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de;florestas nativds ou ímplantadas, e

de outros ecossistemas e tambétn de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja

./ìnalidade seja alterar a cotnposição da.flora ou da fauna, a fim de preservala cla

açtio danosa de seres vivos considerados nocivos; b) substâncías e produtos,

enqtregados conto desfolltantes, tlessecantes, estimuludores e inibidores de

crescinrcnto.

Uma das sérias conseqüências para a saúde pública, está na exposição direta ou

indireta das populações, aos agrotóxicos.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1990) mostram que o número

de pessoas expostas a esse risco era algo em totrìo de 500 milhões.
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A grande pafte das estimativas sobre consumo de agrotóxicos e efeitos à saúde

hurrana apontam para a gravidade clo problerna, de forma especial nos países em

de seirvolvimento, onde se enquadra o Brasil.

Esses começam a ser deselhados a paftir da exposição ocupacional, aulnentarn

nas dimensões da exposição arubiental e se configurarn cor¡o um grave problema de

saúde públíca, na medida em que podem atingir a população pela contaminação dos

solos, das águas superficiais e subten âneas.

Os efeitos ûrdil'etos da presenga dos agrotóxicos no ambiente podern ser tão

nefastos quanto os efeitos diretos da toxicidade. Os efeitos crônicos da contamínação

podem irÍerfelir na expectativa de vida, crescimento, fisiologia, comportamento e

leprodução dos seres vívos expostos.

Em estudo realizado pela Organização Pat,Americana da Saúde (OPAS,

1993), são apresentados vários casos e exemplos de contaminação das águas, solo e ar

em nunlerosos países, como resultado de contínuas exposições a agrotóxicos.

A Environmental Protcction Agency (EPA, 2005), alerta para a possibilidadc

de comprometimento dos mananciais e fontes de abastecimento de água, cor.no

cotiseqüência da cor.rtanrinação pelo uso de agrotóxicos nas lavouras.

Segundo esse órgão norte americano, há nos EUA, cçrca de 10,4% dos 94.600

reservatórios comunitários de água e 4,2%o dos 10.500.000 dos poços dornésticos da

zona rural com níveis detectáveis de agrotóxicos.

3.7.1. Embalagens de agrotóxicos

Outro aspecto inportante quanto ao impacto ambiental, relacionado com o uso

de agrotóxicos, diz respeito ao problema da descontamínação e destinação final das

embalagens utilizadas no campo.

No Ilrasil, ató junho de 2000, a Lei Federal rf 7.802/89 que regulava o uso de

agrotóxicos, previa que as embalagcns contaminadas deveriarn ssr entenadas.

Entretanto, a resistência a essa deterrninação foi grande, tendo em vista a

saturação e a escassez de espaços reselados nas propriedades para tal uso.

O resultado foi constatado pela significativa quantidade de embalagens

lançadas em rios, abandonadas nas lavouras, em ten'onos baldios, queirnadas e

euterradas de forma inadequada.
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A aprovação da Lei Federal n" 9.974 de 06 de junho de 2000, veio a alterar a

lei dos agrotóxicos, ao pâssar a lesponsabílidade da destinação das ernbalagens para os

comerciantes, fabricantes ou imporladores. Esta detcrminagão, de certa fon¡a vern a

atende¡ o princípio do poluidor-pagador, incumbindo ao poder público o papel de

agente fiscalizador e ao agente privado a função de executor, conforme consagrado em

lei:

(...) os usuários de agrot(txicos, seus componentes e afins deverão efetuar a

devolução das enrbalagens vazias dos produtos aos estabelecintenlos comerciais ent

que.foram adquiridas, de acordo cont as instruções previstas nas respeclivas bulas, no

prazo de até unt ano, contddo da datq de compra, ou prûzo superior, se autorizado

pelo órgão registrante, pollendo a devolução ser interntediada por postos ou centros

de recolhimento, desde que autorizados e.fiscalizados pelo órgão competente.

Entretanto, antes dg sereln encaminhâdas aos estabelecimentos comerciais enr

que foram adquiridas, há necessidade da descontaminação das embalagens vazias de

agrotóxicos.

Esse procedimento deve ser efetuado pela tríplice lavagem, dcterminada pela

Portaria Interrnjnisterial n' 297 de junho de 2001 do Ministério do Meio Ambiente, o

que pen.nite o reuso das embalagens na confecção de materiais como vidros, plásticos

e metal, para uso em detenninadas funções.

Porém, esse procedimento é falho, uma vez que não há corno distinguir

visualtnente entre uma embalagem que passou pela "tríplice lavagem" de outra

contatninada. Assirn, todo o procedimento se mostra inapropriado para a preveirção de

problemas de contaminação ambiental e humana.

3.7,2. Classificação dos agrotóxicos

Os agrotóxicos podom ser agrupados de diversos modos:

quânto ao grupo químico - a Agôncia Nacional da Vigilância Sanitária

(ANVISA, 2005) classifica os agrotóxicos ern diversos grupos químicos,

como, por exemplo, organoolot'ado, orgatofosforado, oarbamato,

píretróide, acetamida, alquil éster, benzimidazol, benzoil uréia, cúpricos,

tiocarbamato, ditiocarbamato, tiadizina, îiazina, ftalimida, ftalonitlila,
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organoestâ,ìcio, tiouréia, uréia, nitroanilina, morfolina, oxazolidinas,

irnidazóis, dicatboxamida e nitrobenzeno;

quanto a translocação - são considerados translocáveis ou sistêmicos,

quando permanecem ativos eÌn pontos distantes de onde foi aplicado,

podendo, por exemplo, ser aplicado no solo para proteção de praga ou

doença que ataque às folhas; são não-translocáveis ou não-sistêmicos

quando exercem sua atividade no local de aplicação (GALLO et al.,

1988; MIDIO & SILVA 1995; MIDIO & MAttTtNS 2000);

quauto à via de penetração - caracterízam-se como produtos de

ingestão, contato e inalação. Classifica-se na via de penetração por

ingestão os agrotóxicos que penetram no organismo apenas pelo aparelho

digestivo. Caracteriza-se como contato quaûdo a penetração do

agrotóxico ocorre através de qualquer parte do oorpo da praga. Enquarlra-

se na via de pelìetlação por inalação os agrotóxicos aplicados na forma de

vapor ou gás e que penetmm às pragas at¡avés dos órgãos do parelho

respiratório (GALLO et al., op.cit; MIDIO & SILY A, op.cít; MIDIO &
MARTINS, op.cif);

quanto à persistência - os agrotóxicos podem ser classificados como

persistentes (2 a 5 anos), moderadamente persistentes (l a l8 meses) ou

ûão persistentes (l a 12 semanas), de acordo com a meia-vida da

substância no ambiente, no solo, na planta ou meslno em urn animal,

dependendo de sua finalidade (MIDIO & MARTINS, op.cit). Olíveira

(2004) faz uma con.rparação eutle os contamirantes pl.esentes na gasolina

e nos agrotóxicos. Os primeiros apresentam grande mobilidade, baixa

persistôncia e tendem a se dissolver.nas águas subterrâneas, ao passo que

os prosentos nos aglotóxicos são de baixa r-nobilidade, alta persistência e

tendem a se adsol'ver no solo. É este último aspecto que caracteriza os

aglotóxicos cor¡o contaminantes dos solos;

quanto à estruturâ qulmica - são divididos em dois grupos: os

inorgânicos e os orgânicos. Dentro do grupo dos orgânicos existem dois

sub grupos: os naturais e os sintéticos. Os inorgânicos eram ernpr.egados

no cortrole de insetos mastigadores e cornpreendem compostos

arsenicais, bóricos, selônicos, mercuriais, fluóricos, cúpricos e fosfatados.
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Por apresentarem elevadâ toxicidade tanto aos seres humanos quanto às

plantas, estes produtos foram rapidarnento substituídos pelos orgânicos

sintéticos. Delìtro dos orgânicos naturais, temos óleos (mineral, vegetal,

animal), antibióticos, microbianos e derivados botânicos. Fazem pafte dos

orgânicos sintéticos os seguintes grupos químicos: os halogenados

(alifliticos, aromátícos, alicíclicos), fosforados, carbamatos, piretróides,

diuítricos, estânicos, formamidinas, cúpricos, uréias substituídas, amidas,

trifluralinas c triazínas (GALLO et al., op.cit; MIDIO & MARTINS,

op.cit);

quanto à toxicidade - são enquadrados em classes toxicológicas, cotno

mostra o Quadro 3.20:

quanto à categoria agronômica - de acordo com a ANVISA (2005), os

agrotóxicos são agrupados em categorias agronômicas, como: inseticidas,

fungicidas, ascalicidas, uematicidas, rodentecidas, herbicidas,

bactcricidas e forrnicidas.

3.7.3. Processo de intoxicação por agrotóxicos

Os agrotóxicos, por terem sua aplicação estendida a grandes áreas, representarn

urna fonte de contaminação extensa (OLIVEIRA, 2004), e seu processo de intoxicação

será conseqüência deste âspecto.

Fener ( 1991) cita que os processos de intoxicação são basicamente dois:

r a contamilìação dos alimentos consumidos pela população com tesíduos

de agrotóxicos;

QUADRO 3.20 * Classe toxicológica X toxicidade X cor da tarja.
Classe Toxicológica Toxicidade Tarja

Classe I extl'emamente fóxico vemre lha

CIasse II altancntc tóxico amarela

Classe III nredianamente tóxico az¡l

Classe IV pouco tóxico verde
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¡ contato cutâneo ou a exposição dos profissionais durante a preparação e

aplicação do produto.

Quanto ao processo de intoxicação que se dá na ingestão de alimentos com
lesíduos de agrotóxicos, este pode ser por:

. contaminação do alimento por agrotóxico, durante o transpofte ou

amazenamento;

e ingestão de serncntes ûatadas com agrotóxicos para semeadula;
r uso de agrotóxicos durante o preparo de alimento em função de suas

semelhanças organolépticas com produtos alimentares;
¡ presença de resíduos de agrotóxicos na água, no solo ou nos alímeDtos

devido ao uso inadequado destas substâncias.

3.8. Esgoto sanitário

3.8.1. Conceituação

De acordo com a NBR 7.229 - ABNT (1993), esgoto sanitário vem a ser água

residuária composta de esgoto doméstico, despejo ildustrial admissível ao tratamento

conjunto com o esgoto doméstico e a água de infiltração.

O Marual de Saneamento da Fun<lação Nacional da Saúde (Þ-UNASA,2004)

deftne o esgoto doméstico como sendo o que provém das residências, estabelecimentos

comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõem de banheiros,

Iavanderias e cozinhas.

Ììsse esgoto doméstico conrpõe-se essencialmente da água de lavagem (ba'ho,

cozinha e outras), excreta humano e animal, papel higiênico e restos de comida.

Segu'do Philippi Jr. (1992), as águas resi<1uárias são os resícluos de natureza

líquida produzidos pelos conglomerados urbanos.

As mesnras, de acordo co'r Philippi Jr (op.cit) e com o Manual de saneame'to

da FUNASA, compreendem quatro categorias:

' domésticos - incluem as águas contendo rnatéria fecal e as águas

servidas, resultantes de banho e de lavagem de utensílios e roupas;

' industriais - compreendem os resíduos orgânicos, de indústria de

ali'rentos, matadouros etc; as âguas residuárias agressivas, procedentes
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de indúst.ias de rnetais etc; as âguas residuárias procedentes de irdústrias
de cerâmica, água de r:efríger açáo etc;

. águas pluviais - são as águas pr.ooedentes das chuvas;

' água de infiltração - são as águas do subsolo que se introduzem na rede.

3.8.2, Característica do esgoto doméstico

os esgotos dor¡ésticos são compostos por'atérias orgâ'icas e inorgâ'icas na

forma dissolvida, coloidal e em suspelisão.

A co'ce'tração dos vários componentes dos esgotos domésticos depe'de de

vários fatores, como:

¡ características específrcas das águas de abastccimento;
r usos aos quais essas águas são submetidas;

o clirna da regiào;

. condições sócio-econôr.nicas e hábitos da população;
¡ consuûlo per capita de água;

¡ presença de despejos industriais no sistenia público.

Alé'r desses fatores responsáveis pero tipo de esgoto prod'zido, a localidade,

época do ano e o período do dia também interferem las características deste material.

3.8.3. Sistemas de saneamento

o esgoto doméstico produzido nas residô'cias pode ter duas destinações,

quando coletado pela municipalidade: ser encaminhado a uma Estação de Tratamento

de ìlsgoto (ETE), ou ser lançado ín natura em córegos e ¡ios mais pr.óximos, corno

aconteca em boa parte dos rnunicípios brasileiros.

o esgoto encami'hado a u'ra BTE passará por ul.ìl processo de remoção ou

diminuição das impurezas, que envolverá a degradação da rnatéria orgânica por

oxidação, hidrólise, desa'rinação e amo'ifìcagão, transfonnando compostos

complexos em simples, conro sais minerais, gás carbônico e água (ARAúJO, 1999).

lisse processo visa tomar o produto final (água residuária) compatível com o

colpo receptol.

A coleta do esgoto doméstico nem se''pre abrange todas as residências, o que

leva a utilização de algumas formas alternativas para a disposição in situ do esgoto.
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Urna delas é a fossa séptica (euadro 3.21), cuja eficiêncía visa o não

comprometimento das águas subterrâneas, alravés de fatores intrínsecos (cletalhes

co'strutivos) e extrínsecos (detalhes do arnbiente onde é ûrstalada), alóm de uma
coffeta tnanutenção.

QUADRO 3.21 - Esquema de uma fossa séptica,

, 200r.

Além das fossas sépticas, outras formas mais rudimentare s são utilizadas.

As fossas comuns secas (euadro 3.22) apresenfam formato tubular e se

encolìtram escavadas na zona não saturada, onde o esgoto é depositado.



Esquema de uma fossa comum seca.

6t

QUADRO 3.22 _
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Et¿rUora¿o pon Rortng,o Dcl Olno S,afo.

A efÌciência dessas fossas é duvidosa, \,isto que o esgoto a, infiltrar-se no solo,
dependerá da espessura deste, entre o fundo da fossa e a superficie clo aqüífero livre,
para que ocorra unra fìltração e retenção cla carga contaminante clo esgoto, evitando-se,
assim, um compronletinlento das águas subterrâneas.

As fossas comuns negras (Quadro 3 23) também apresentam um Íbrrnato
tubular' Quando escavadas em áreas onde o aqüifèro livre está a pouca profundidade,
acabanl por terem parte inserida na zona saturada, o que acarretanr uma dispersão
direta dos ef'luentes no aqtiífèro.
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QUADRO 3.23 _ Bsqueln:r de unra frrssa conturn negr.a.

¡ r ):ìrì \

[:l;rbo¡iukr ¡ror. ltodrrgo I)cl ()rlo Si¡lo

outra situação ocorre r¡uanclo o lançanrcnto do esgt-rto é leito através cle tubos
de PVC' dirctanlente Iìos corpos cl'água r,ais próxirìos, olr sobre a superfìcie clo solo.

Fe.reit'a (1999) nlenciona qtte rttt-rit.s poços abard.nacl.s (¡rri,cipalnrcnte ospoços cacirtrbas), passaltì a ser usaclos ¡)ara clisposição cle rcsícltros olt esgoto
doméstico.

3.8.4. A água conro veículo de doelrças

Segunclo Sanchez (l997), a água tcnr r¡rra ir'ìrportarìte par-ticipação co'rc)
veíct¡lo dc dclcrrças, c¡uc ¡tocle scr..

' cloellça tle veiculaçäo hidrica -- ncsta situaçã. á irgua clese'rperrha cr
papcl dc ageltte tl'a.sportaclor cle patóge'os. Conlo exernplo, pocle-se citar
os patógellcls oritlnclos cle excretas hulnallos e cle alrirnais i'fèctaclos,

' tlocnça de origent hídrica - associacla à preserça de ele.rentos quír'ic.s
na ágtra' enl colìcelìtraçõcs su¡reri.r'es da pernriticra ao cons,l,. hrnrano.
A presença destes elelrlentos pocle cstar relacionacra a processos naturais
cio ltlei'' .u entâo a inlìuôncia a,tr'ó¡rica c.rno exenr¡llo ¡roclc-se citar o
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excesso de nitrato eIlr água subterrânea, devido à infiltração de eflueutes
domósticos, causando a rnetahemoglobinemia.

3.8.5. Formas de contaminação

3.8.5.1. Patógenos fecais

No que tange à saúde pública, o rnaior impacto que uma água contaninada por
esgoto doméstico pode vir a causar, está relacionado coln os patógelìos fecais.

De acordo cour Fe¡r.eira (1999), bactérias, vírus, protozoários e heh¡i'tos são
organisrnos patogênicos que podem ser encontrados nas fezes llumanas.

Bactérias:

Das moléstias associadas à ëtgua, a maior pafte está relaciotada às bactérias que
se elìcontrarn em grande núme¡o nas fezes de indivíduos saudáveis.

As pri'cipais bactérias patogênicas, ou pote'cialmente patogêuicas excretadas
junto com as fezes, são apresentadas no euadro 3.24.

QUADRO 3,24 - Bactérias encontrados nas fezes hurnanas.

Vírus:

Representam um r.isco sanitário para o Homem, enquadra'do_se em gr.upos de
vírus com pequerìa gravidade (causadores de resfriados), vírus de média gravidade
(causadores de sarampos e rrepatites infecciosas) e vírus de alta gravidadc (causadores
de varíola e polionielite).

DOENÇAS AGENTE

PATOGÊNICO
TRANSMISSÄO MEDIDAS

Sistclna de

abastccimcnto

de água

lebre tifóide e

paratifóide

Salmonella typhi e

paratyphi Fecal-oral

em

relação

à

água

Cólera Vibrio cholerae

diarréia aguda

Shigella sp.,

Escherichia coli,

Canpylobacter e

Yers i n ia enteroco I i t ica

2004
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Inúrneros vírus podern infectar o trato intestinal hunrauo o, a partir daí,
contarninaL novamente outros hospedeiros através de ingestão ou inalação.

Os vírus, embora não possarn multiplica¡_se fora do hospedeiro, podem
sobreviver por semanas e meses no'reio ambiente, quando encontrados co'dições
propícias.

Ernbora outros grupos de vírus possarn ser encontrados nas fezes. os r¡ais
significantes são os apresentados no euadro 3.25.

QU,,\DRO 3.25 - Vírus encontrados nas fezes humanas.

Protozoários:

Existern alguns protozoários que são patogênicos ao IIomem (eua<lro 3.26).

DOENÇAS AGENTE

PATOGÊNICO
TRANSMISSÃO MEDIDAS

lmunização,

qualidade

da âgua/

desinfecção

hcpafite "a" e "c', Vír'us da hepatile "a,,

F-ecal-oral

e.tn

relação

à

á+gua

polionrielilc Virus da polionielite

dianéia aguda

Vírus Norwalk,

Rotavírus,

Aslrovírus,

Adenovírus e

Calcivírus

Fonte

QUADIìO 3.26 - protozoârios encontrados nas fezes humanas.
DOENÇAS AGEN TE

PATOG]ôNICO

TRANSMISSÃO MEDIDAS

diarróia aguda

Enlantoeba hisÍolytica,

Giárdia lantbia,

Balantidium coli e

Cryptosporidiurn spp.

Fecal-oral en.r

Relação à água

Instalações

sanitárias

toxoplarlose 'I oroplãsna gondi

Foùte: FI I ,2004.
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O Cryptosporidi¿¿¡ri é considerado um patógeno emergente, uma vez que o

núrnero de casos relatado em humanos ver.n aumentando.

Causa diarréia crônica persistente no ser humano e, ern pacientes soro

positivos, pode invadir vários órgãos e levar a morte.

Apresenta resistência à desinfecção convencional (cloração)

Helmintos (vermes):

Muitas espécies de ltelmintos têm o l-lornen como hospedeir.o e podem causar

sérias doenças (Quadro 3.27).

3.8.5.2. Orgânica

Os compostos orgânicos podem ser encontrados nos esgotos domésticos em

várias formas:

i conpostos de ploteínas (40 a 60%);

. carboidratos (25 a 50%);

. golduras e ólcos (10%).

QUADRO 3.27 - Helmintos encontrados nas fezes humanas.

DOENÇAS AGENTI,

PATOGÊNICO

TRANSMISSAO MEDIDAS

ascaridíase Ascaris luntbricoides

Fecal-oral enr

relação

ao solo

Instalaçõcs

sanitárias

tricur'íase

Trichuris lt'ichiura

ancilostomíasc Ancyloslonn

duodenale

esquistossomose Schistosotna mansoni Contato da pele com

água contaminada

telríase Taenia solium e

saginala

Ingcstão de carne

(porco / vaca) mal

cozjda

cistcccrcose Taenia soliunt Fecal-oral,em rclação à

água e alirnentos

contaminados

Higìene

dos

alimentos

Fonte: IìUNAST{, 2004
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3.8.5.3. Iuorgânicos

O lançarnento "clandestino" de efluentes industriais na rede de esgoto, ou

diretarne'te nos colpos de água é a principal fonte de contaminação das águas por

metais tóxicos.

Apesar dos efluentes industriais serem os grandes responsáveis pelas

concelÌtrações de metais tóxicos, não se pode isentar os esgotos donésticos, cuja

contribuição ern relação a estes é significativa.
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4. cARACTERTzAÇÃo oa Ánun DE ESTtrDo

4.1. Aspectos antrópico

Localizacão e acessos:

Atibaia está situada à nordeste (NE) da capital paulisa e tem oomo limites os

municípios de Bragança Paulista a nofte (N), Jarinúr a oeste (W), Nazaré paplista a

sudeste (SE)' Piracaia a NE, Bom Jesus dos Perdões a leste (E) e a S com Mairipor.ã,

Franco da Rocha e Francisco Morato qr-re fàzcm parle da Região Metropolitana cle São

PaLrlo (RMSP) (qLradro 4.28),

Quadro 4.28 - Localização do Município de Atibaia

S-,;
'i ii
r\Ì-¡ls

Fonte: KAWAKUBO,2005

Duas irnpoftantes rodovias cc¡ftam o município.

A Rodovia Fernão Dias (llR-381 - ligando a Capital do Estado de São paulo

(São Paulo) a Capital do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte)) e a Rodovia

D.Pcdro I (SP-065 ligando o Município de Jacareí ao Mtrnicípio de Campinas).
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Histórico do município:

O crescimento do Município de Atibaia foi acompanhado de um

desenvolvimento desorganizado, qus gerou conflitos entre os componentes naturais e

sociais.

Desde os Bandeírantes, o município foi uma importante rota de passagem e

i'te'ligação de csntros econômicos. Este papel fez corn que surgissem no decorrer da

história, importantes vias de acesso as quais tiveram papel fundamental no cr.escimento

c desenvolvimento do urunicípio, cotno rnostra a citação seguinte:

Ëntre ds vias ¡tara o Sertão dos Cataguases, sertão infestado de índios

.ferocíssitttos, contavd-se aquele que pdss(we pela paragern denotninada Atibaia,

lantl¡ém conhecida, por alguns, por Cajussara e situada à margem de um rir¡
caudaloso e no centro do sertão do tnesmo nozle (CONTI, 2001).

A primeira ligação com a capital paulista, de expressiva impofiância

econômica, foi à linha ferroviária que ligava Campo Lirnpo paulista a Vargem,

implantada em l884.

Ern 1914, passa a operar o ramal ferroviário que partia da Estação de

Caetetuba, onde havia junção corn a Iinha Campo Lirnpo paulista a Vargem e ia atê a

Cidade de Piracaia.

Em substituição à trilha que data dos bandeirantes, é inaugurada a Sp-Og

ligando São Paulo a Bragança Paulista, em 1927, surgindo um novo vetor de expansão

que veio a propiciar o surgimento e o crescimento de alguns bairros.

Porém, na dócada de 50, a SP-08 dá lugar à implantação da Rodovia Fernão

Dias (BR 381), o que veio a causar o desmantelamento do ramal fenoviário Caetetuba

* Pilacaia na década de 60. Assim, surge uma ocupação e especulação imobiliária

predatória ao longo desta rodovia, corn o surgimento de diversos lotearnentos.

Essa expansão ganha um novo eixo na década de 70, com a inauguração da

Rodovia D.Pedro I.

Em 1994, têm início as obras de duplicação da Rodovia Fernão Dias, com

tórmino previsto, segundo o gl'ouograma da Secretaria Estadual de Transpofte, par.a o

auo de 1998, porém a mesma encontra-se inacabada e com vários sinais tle

deterioração.
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Dados sócio-cconômicos:

De acordo corn dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2004) 

' 
o Município de Atibaia tenì uma área de 49lkmr, onde r92lan, é área urbana e

299km2 ê área rural.

o núr¡ero de habitantes do rnunicípio é de 126.g51, onde 3.594 estão

enquadrados como população urbana e 13.257 como rural (FSEADE,2005).

A densidade demográfica da população urùana ó da ordem de 57 4,27rtars/knz,
ao passo quc a rural ó de 44,33hab/kmz (IBGE, op.cit).

Neste aspecto, cabe lembrar que rnuitos bai'os do 
'runicípio 

não tê'r infta-
estrutura (coleta de esgoto e de resíduos, ilumi'ação de rua, asfaltame'to,
abastecimento de água), eremento que permite e'quadrar urn local co'ro urr¡aro ou
rural. No entanto, para fins <le arrecadação do Iniposto predial e Ter.ritorial urtra'o
(IPTU), rnuitas localidades são co¡rvertidas em áreas de expansão ur.bana.

4.2. Aspectos do meio físico

4.2.1. Clima

Nas informações referertes ao crima, considerou-se a escala de detalhe
regional, em especial das áreas serranas do sudeste (SE).

Carvalho et al. (197 5), segue a classificação proposta por Koeppen, ao

enquadrarem o nrunicípio como detentor do clima intermediário entre cwa e cwb, o
que caracteriza o Clima Tropical de Altitude.

o clima Tropical de Altitude tem temperatura média anuar mínima de 13,6.c e

máxirna de 22,8'c e uma precipitação rnédia anual de 1.350mm (GARVALHO el a/,
op.cit) os maiores índices de precipitação estão concentrados nos meses de novembro
a abril.

um fator de grande interferência no crina local, diz respeito à influência da

Sena do ltapeti'ga que barra os ventos úrnidos quc sopra'r do SE, procedentes do

oceano, o que causa uma redução na umidade.

4.2.2. Geomorfologia

Neste contexto, partindo-se de uma escara de menor detalrre para uma de

maior, o município, segu'do o Instituto de pesquisa Tecnológioa (IpT, lggia) está na



70

Subzona de Monos cristarinos que por sua vez encontra-se ¡a zona Geomorfológica
do Planalto de Juncliaí da província Geomorfológica do planalto Atlântico.

A Subzona de Mouos Cristaliros desenvolve_se na porção sudeste (SE) da
região, abrangendo pequena área situada na Bacia do Rio Jaguari, afluente do Rio
Paraíba do Sul. É formada, essenciahnente pol'se,'as s lnoffos paralelos. são formas
de relevo alongado, com forle controle estrutural, apresentando o padrão de dre'agem
em treliça, sugerindo sua adaptação às linhas tectônicas (farhas e fraturas)
(,,\LMEIDA, 1964).

llm muitos casos, o ellcolltro dessas linhas, dão origern a cotovelos dc
drenagem, que propiciam uma ampliação das planícies aluviais, dando origern aos
alvéolos (AB'SABER, 1973) ou planícies alveolares (GUERRA, 1993).

Ao longo dos rios principais ó comum a presença de pranícies aluviais bern
dese'volvidas, rodeadas por corinas o morïotes que fazem a tra'sição para os molros e
serras.

A erosão fluvial, assirn como o seu cÕutrorc pclas prûrcipais estruturas. tiveram
papel preponderante na esculturação desse planalto.

os espígões mostram crararnente te¡eur sido isolados pela ação da erosão
rernontante dos pri'cipais ca'ais de drenagem, como os Rios Jaguari, cama'ducaia,
Cachoeira, Atibainha e out¡os.

As serras existentes no município fazern parte dos prirneiros contrafortes da
Serra da Mantiqueira e localizarn-se, preferencialmeute, nas porções lesto (E) e sul (s).

A paisagem do município é típica dos Mares de Moros Tropicais,
caracterizada por níveis porigênicos de colinas alo'gadas e lno os a.redondados en
forma de meia - laranja, escalonados em direção à depressão paleozóica (Ipr, 19grb).

4.2.3. Recursos hídricos

4.2.3.1. Superficiais

o município é cortado pelo Rio Atibaia (sentido leste (E)-oeste (w) e sudeste
(SB)-'oroeste (Nw)), que ó um dos afluentes da margem esquerda do Rio piracicaba.

O mesmo surge da confluência dos Rios Cachoeira e Atibainha.
No tenitório de Atibaia, o Rio Atibaia é responsável pela drenagern das

seguintes sub-bacias (euadro 4.29):
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QUADfìO 4.29 - Principais sub-bacias, no Municlpio de Atibaia, drenadas pelo
Rio Atibaia (mapa 2).

Além dessas, existern as sub-bacias do córrego do padre Aber (I) e do Ribeirão
do Anhumas (II) que deságuam no Rio cachoeira e a do Rio Jundiaizinho (III) com a
foz no Rio Jundiaí (mapa 2).

Quanto aos aspectos morfológicos, a rede hidrográfica do município
desenvolve-se quase que i'teiramente na encosta ocidental da Serra tla Ma,tiqueira,
em teüenos pré-cambrianos do complexo cristalino Bras eiro e tem sua configuração
forternente deter.rninada pela geologia.

Dentre as sub-bacias citadas, destaca_se a do Córrego do Onofre, com as

r'ìascentes localizadas no Mu'icípio de Bo'r Jesus dos perdões, na vertente leste da
Serra do ltapetinga.

4.2.3.2, Subterrâneos

O domíuio cristalino, quando tratado pela hidrogeologia, pode ser visto sobre
dois co'textos pri'cipais: rocha cristalina alterada coberta por um espesso manto de

alteração, onde a circulação da água subte'ânea se rlá através dos inte¡stícios criados
pela ação do irte'rperismo e rochas cristarinas i'alteradas, sobreposto por um manto
de alte.ação de pouca espessura, onde o fluxo subterrâneo ocorre predominantemente

ern flaturas.

O prirneiro domí'io representa, aproximadarnen fe, g0o/o da área pré_cambriana

brasileira, da qual faz parle o Município de Atibaia (CAVALCANTE, 1990).

MARGEM ESQUEIìDA MARGEM DIREITA
(1e)- Ribeirão da Laranþããã

(2e)- Sem nome

(3e)- Ribeir.ão ltapetinga

(4c)- Córrego do Onofie

(5c)- Iìibcirão da Folha Larga

(6c)- Ribe.ir.ão Cacretuba

(7c)- Ribeirão Campo Largo

(1d)- Rio dos Amaral

(2d)- Ribcirão das Pedras

(3d)- Ribeirão Mato Dentr.o

Elaborado por: Kleber Cavaça
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Äqiiífero em meio poroso:

Pode ocorrer no manto de alteração, que abrange o intervalo da r.ocha sã até a

superficie do solo.

A integração dos fatores litológicos, fraturamento e drenagem são de

fundarnental importância no dessnvolvimento deste meio.

Ern Atibaia, o rnauto de alteração pode apresentar utna espessura que varia de

20,0 a 40,0 metros, o qual representa 68Yo da fuea do município (CAVALCANTE,

1990).

A existência de uma densa rede de drenagem, muitas vezes congruentes às

fraturas ou falhas, associadas às características estruturais dos litotipos (xistosidade,

bandarnento cornposicional etc) faz com que estas sofram um intenso e rápido

processo intempérico, resultando em rnaiores espessuras do manto de alteração.

Este aqüífero em meio poroso tarnbém pode ocorrer em:

. aluviões: coberturas oriundas da deposição de material que pode ter

características diferentes da rocha subjacente, pois sofre grande influência

da bacia hidlográfica;

" coluviões: origina-se da mistura de fragmentos minerais da rocha

subjacente, enriquecida por partículas transportadas das paftes mais

elevadas e que podem ter sua origem relacionada a rochas completamente

diferentes. Dá origern a um material grosseiro e é encoutrado, em gcral,

em encostas;

. eluviões: coberturas que mantêm estreita correlação com o material de

origem, influenciada pela nàtureza da rocha rnatriz, logo autóctone.

Grosso modo, o manto de alteração existente na área pode ser dividido em:

o ausência de estruturas da rocha de origem: corresponde a zona

superfrcial formada por material argiloso a silto-argiloso, onde o processo

pedogenético já alcançou seu deseuvolvimento máximo;

r presença de estruturas da rocha de origem: material argilo-siltoso a

areno-argiloso, locahlente silto-argiloso, onde as estruturas da rooha

rnatriz, apesar de pouco preservada, ainda são visíveis.
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É neste cenário, geralmente um aqüífero livre, que os poços tipo cacimba, de
Atibaía, captarn água.

Aqiiífero em meio fraturado:

O aqüífero em meio fraturado corresponde ao ambiente em que a percolação da
água se restringe às descolltinuidades geológicas do maciço rochoso.

Este aqüífero, indepe'der.rternente da rocha que o compõe e da natureza do soro
que o recobre, está intrinseca'rente relacionado coll1 0 rnanto de alteração que o
sobrcpõe, o qual é responsável pela transferência e püreza da água.

Esse meio é considerado como unì domínio hidrogeológico heterogôneo e

anisotrópico, onde o fluxo ocorte somentg las fraturas, Os seus parâmetros
hidlodinâmicos estão estreitamente vinculados à intensidade, abertura e interconexão
da rede de fi'aturas (CAVALCANTE, 1990).

4.2.4, Solos

segu'do Rotta ¿r ar. (r97 5), o Mu'icípio de Atibaia, dos loealizados no
Planalto Atlântico, foi o primeiro a ter unìa cafta de solos sernidetalhada.

Para esse autor, a seqüência de solos clo município é explicada por fatores
como: as condições de drenagem, transporte diferencial de material e¡odido e

lixivíação, translocação e redeposição de constituintes químicos rnóveis.

O perfil esquemático a seguir, mostra a relação que há entre a geomorfologia e

os tipos de solos (Quadro 4.30):



Quadro 4.30 - Perlìl csqucmático da relação geomorfologia e solo
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cte lìO1"|A et (11.. 1915

tcr¡as altas presonçâ cros solos r¡enos desenvorvidos c oom boa

d|en gern { irtccplrrsst,los }. un]il vt/. qt¡c cslc (.ôDlnitrttr.ììùnlo

geornor'l'ológico aprcsonta oondlções pedogenétic¿ìs lllcuos làvor.áveis;
pcdimento de cncosta prescnçâ <los solos r.nais dcseuvolvi<tos, cle

origenr coluvial (ultissolos), ì-rrì¿t ve,¿ que estc compal.tiÌ1lento
geomollblógico aplosenta condições pe<logenéticas rnais lÌrvot.áveis Iil

intenìlediário enLt e os illceptossolos e os oxissolos;

pcclimento dc sopé p.osença clc solos descnvorvi<ios irtcrsalnente
intempelizado, bem espesso (lxtssolos). por estât nunt cornpar.lir.nento

geomor'1'ológico que propicia as condições pedogenéticas.

r.i'ti
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4.2.4.1. As unidades de solos

Para cada uma das unidades de solos, Rotta el al. (197 S) apreseutanÌ suas

cat acteríslicas, as quais foram extraídas as informações de maior relevâucia ao

trabalho (mapa 3):

. Unidade Piqueri (latossolo vermelho-amarelo orto - oxissolo) _ lnuito

profundo; bern drenado; muito poroso; sobre gnaisse intemperizado corn

pafte da estrutura original da rocha; típico de relevo colinoso de fol.rna

suave; pouco dissecado; baixa densidade hidrográfìca; situa-se en.r

altitude que varia de 740 a 840rn; apresenta vale em V aberto;
. Unidade Tanque (latossolo vermelho-amarelo hú¡nico - oxissolo) _

muito profundo; bern drenado; muito poroso; típico de relevo colinoso;

baixa densidade hidrográfica; situa-se em altitude que varia de g00 a

900m; apresenta uma alta penneabilidade;

. Unidade Câetetubâ (podzótico vermelho-amarelo orto - ultissolo) _

medianamente profundo; bern drenado; típico de relevo colinoso e

bastante dissecado; situa-se em altitude que varia de 740 a g40nr;

apresenta vale em V fechado; ocorrência de matacões na superficie do

terreno; sobre gnaisses internperizados; apresenta alta permeabilidado;

. Unidade Rosário (podzólico vermelho-amarelo fase rasa - ultissolo) _

raso; bem dreuado; típico de relevo de moffote e bastante dissecado;

situa,se em altitude que varia de 750 a l.000rn; vale em V fechado; tern

como embasarnento granitos e gnaisses; permeabilidade elevada em

superfìcie e baixa em sub-superficie;

i Unidade Cachoeira (podzólico vermelho-amarelo ligeiramente ácido

- ultissolo) - pouco profundo; bem drenado; ocorre em áreas de relevo

bastante dissecado; com altitudes que variam de 750 a 1.000m; localiza_

se geralmente na paúe superior das encostas; vale em formato de V
fechado; oconôncia de matacões sobre a superficie do solo; sobre

embasamento de granitos e gnaisses; penneabilidade média;

o lJuidade Laranjal (solos podzolizados com cascatho _ ultissolo) _

profundo; bern drenado; típico de relevo ondulado e bastante dissecado;

altitudes que variam de 700 a 1.000m; alta densidade hidrográfica; sobre
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granitos e gnaisses; alta permeabilidade na camada mais superficial e

média na sub-superficie;

Unidade Rio Âcima (solos podzolizados com cascalho-fase rasa -
ultissolo) - pouco profundo; bem drenado; relevo fortemente dissecado;

alta densidade hidrográfica; vale em V medianamente fechado; relevo

isolado pelos cursos de água; freqüente em altitude que varia de 800 a

920m; sobre granito e gnaisse; permeabilidade moderada;

Unidade ltapetinga (litossolo substrato granito - gnaisse -
irrceptissolo) - pouco desenvolvido; bem drenado; típico de relevo

movimentado, forternente ondulado e montanhoso; altitude que varia de

800 a 950rn; sobre granito de granulação grosseira;

Unidade Samambaia (podzólico vermelho-amarelo intergrâde para

latossolo vermelho-amarelo - inceptissolo) - pouco profundo; pouco

desenvolvido; típico de relevo com altitude que varia de 850 a 1.000m;

apresenta vale em V fechado; alta densidade hidrográfica; sobre xistos e

com recobrimento coluvial; permeabilidade média;

Solos hidromórficos (Complexo indiscriminado de solos

hidromórficos) - profundo e no geral argiloso a muito argiloso; mal

drenado, corn características de hidromorfismo; representado por solos

Glei Pouco Húrnico (mais próxirno às margens dos rios) e Glei Húr-nico

(mais afastado das margens e rnais escuro); típico de relevo plano

(planície aluvial); altitude que varia de 720 a 780m; corn urn

embasamento aluvional quaternário e de média a baixa permeabilidade;

Complexo Rio Acima-Itapetinga - pouco evoluído; sem horizonte bem

definido; típico de área com relevo acidentado e altitude variando de 850

a 1.450rn; presença de afloramentos rochosos; conhecido tambéur por

litossolo; originarn as unidadcs rio acima-itapetìnga.
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No Quadlo 4.31 são apresentadas as unidades de solos, suas classi{icações e a

ár'ea abrangida.

SitnpÌificadamente, Rotta et al. (op.cit) reúnem os solos do Município de

Atibaia em 6 grupos:

" GRUPO I (unidades piqueri e tanque) - solos profundos; resistente a

erosão; porosos; situados em relevos ondulados;

" GRUPO II (unidade caetetuba) * rnoderadamente profundo; pouco

resistente à erosão; situado em relevo ondulado; possui menor

permeabilidade se cornparado ao GRUPO I;

. GRUPO III (unidades laranjal e cachoeira) - solos profundos; situados

eur relevo foÍemente ondulado; ocorrôncia de matacões nas partes mais

elevadas e declivosas;

QUÂDRO 4.31 - Unidades de solos do Município de Atibaia.

UNIDADE CLASSIFICAçÃO AREA

(%)

AI(UA

(km'?)

Piqueri (oxissolo) Lâtossolo vermcl ho-amarelo orto 22,4 107, t

Tanque (oxissolo) Latossolo ve¡melho-amarelo hÍunrco 1,2 5,7

Câetetuba (ultissolo) Podzólico verlnclho-amarclo olto 26,0 t24,4

Iìosário (ultrssolo) Podzólico

Verlnelho-amare lo fase lasa

16,2 77,4

Cachocira (ultissolo) Podzólico

vermelho-amarclo ligeiramente ácido

5,6 26.8

Laranjal (ultissolo) Solos podzolizados com cascalho 1,2 34,4

Rio Acin.ra (ultissolo) Solos podzolizados com cascalho fasc rasa 5,0 23,9

Itapetinga (inceptissolo) Litossolo subshato granito-gnaisse 0,7 3,3

Samambaia (inceptissolo) Podzólico verme lho-amarelo intergrade para

latossolo vernrelho anrarclo

3.1 14,8

Complexo indiscriminado

dc solos hidlomórficos

5,9 28,2

Complexo ltapetinga - Rio

Acima

6"4 30,6

Fonte: ROTTA e¡ ø1, 1975.



78

GRUPO lV (unidades rosário, rio acima e samambaia) - situado em

t'elevo forleurente ondulado; unídades ros:fio e rio acima oorn presença

dc nìatacões na supcrfìcic do teneno;

GRUPO V (unidade Itapetinga e complexo Itapetinga-rio acima) - relevo

montanhoso; pedregosidade recobrindo mais de 50%o da superficie; solo

muito raso não ultrapassando os 50cm de profundidade;

GIIUPO VI (conrplexo indiscriminado de solos hidromórficos) - solos

cie vârzea (Rio Atibaia e alguns de seus afluentes); drenagem deficiente e

conr teores de rnatéria orgânica elevada; sujeitos a ínundações.

4.2.5. rt spectos geolégicos

4.2.5.1. Geologia Ilegional

A região pré-cambriana do nordeste (NE) do Estado de São Paulo e da pafte sul

(S) de Minas Gerais apresenta indícios de que sofreu, ao longo do tempo, a ação de

un.ra evolução policíclica que modificou as rochas de origem através de metamorfismo,

ledobramentos, cisalhamentos, migmatização, intrusões e rejuvsnescimento isotópicos.

Como característica marcante das rochas pode-se citar um metamorfismo de

alto grau e evidôncias da atuação dos efeitos termotectônicos atribuídos aos evoDtos

Transamazônico, Uruçuano e Brasiliano (ALMEIDA & I-IASUI, 1984).
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Comolexo Âmnaro:

O Quadro 4.32 apresenta o Complexo Amparo, que é secionado pelas falhas

de: Juudiuvira - sul (S), São Bento - leste (E) e Carnanducaia - oeste (W).

QUADRO 4.32 - Cornplexo Amparo - contexto geológico de Atibaia e

adjacências.

Este complexo cobre 325,5 km, (55,5%) da área estudada (CAVALCANTE,

1990) e apresenta como unidade predominante os gnaisse-migmatito intcrcalados por

xistos, anfibolitos, quartzitos e metabásicas.

De acordo com Morales et ø1. (1985), ocorrem neste complexo "enxames" de

veios/dique qua$zosos, com espessuras que chegam a permitir a lavra.

ú5Ìt

. r.). :

i.ì. ,. .r_r

1 .Quaternár¡o ind¡ferenciado
2.Gran¡tó¡de ind¡ferenc¡ado

3.Gran¡tóide da sufte ltu
4,Granitóide da suÍte Cantareira

S.Complexo Embu
6.Grupo São Roque

T.Complexo ParaÍba do Sul
B.Complexo Amparo

:.> -:l¡.tl;i,v lir À--l
'.'+tfl.f^lt

Fonte: modificado de: ALMEIDA & I{ASUI, 1984.



80

4.2.5.2. Geologia Local

As principais litologias existentes na tegião pertencem ao Complexo Gnaíssico-

Migmatítico do Amparo e aos maciços graníticos de Socorro e Atibaia (mapa 4).

Estru tu ras:

A principal falha é a de Camanducaia (ALMEIDA & HASUI, 1984) e

atravossa toda a ál'ea de estudo com dir.eção geral N35"8.

Macicos Graníticos:

A região ó pontilhada por maciços graníticos de dimensões variada, fonnando

as proeminências do lelevo, colno os Maciços de Socorro e Atibaia.

O Maciço de Atibaia, com ulna maior expressividade topográfica, octpa 52,4

km'z (9%) do tenitório de Atibaia (CAVALCANTE, op.cit).

Coberturas Coluvionarcs:

Os sedinrentos coluvionares abrangem uma área de 23 km, (3,9%i)

(CAVALCANTE, 1990).

Não existem dados referentes às espessuras destas coberturas na área. Supõem-

se pelas observações de campo, que oscilem entre 5,0 a 20,0 metros (CAVALCANTE,

op.cit).

Ahlviões:

Os aluviões ocorrem, preferencialmente, nas calhas das principais drenagens, a

exemplo do Rio Atibaia ou em manchas isoladas ao longo das drenagens secundárias

tnais ex¡rlessivas, coll'ìo por exen-rplo o córrego do onofre, cobrindo urna superfîcie de

46 kln'z (7,8%) (CAVALCANTE, 1990).

Tem a composição mineralógica muito variada, em função da litologia

percorrida pela drenagem. É comum a preserÌça de argilas, siltes, areias e seixo

grosseilo de composição rnineralógica quartzo-feldspático.

Possuem, no geral, poucos metros de espessura. Penalva (1971) cita que

locahnente, estes aluvjões podem ter até 60 metros de profundidade.
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s. AVÂLIAÇÂ.O ÂMUIENTA.L PRELIMINAR

5.1. A contaminação e o meio físÍco

A apropriação do ambiente natural pelo Homem e a constante reconstrução do

espaço urbano, como fonna de organizar o uso e ocupação, têm grande irnplicação nos

processos de contaminação ambíental.

A detcrioração dos ambientes inicia-se com o agente contaminador, passando

pelo transporte do contanlinante e atingin<lo o Ilomem e os animais que colnpartilhal¡

do rnesmo espaço.

O tralìspoÌte do contaminante está intrinsecan.rente associado às características

do meio fisico, o qual dá suporte e interage com as fontes geradoras de contaninação.

Neste sentido, o manto de alteração exerce papel fundamental como camarla

atenuadora dos contaminantes infiltrados, seja acidental, clar.rdestina ou

ûrtencionalmente, resultante de processos intempéricos quo agem sobre as rochas do

embasamento geológico, como a água nos ambiente dc clima tropical úmido.

Por fir.n, a geomorfologia é fator dccisivo para a formação do manto de

alteração, pois determilará a forma de deposição e acumulação desse rnaterial,

possibilitando pacotes de solos menos ou mais espessos, pouco ou muito desenvolvido,

detalhes da característicâ fisica relacionadas ao ambiente onde se desenvolveu e de que

material provêm.

Em Atibaia, há uma concentragão das atividades geradoras de contarninação

sobre os solos da unidade piqueri e complexo indiscrirninado de solo hidromórfìco

(mapa 3).

O solo da unidade piqueri apresenta alta porosidade, espesso manto alterado e

boa drenagem. o espesso de manto de alteração serve como ótima carnada protetora

para as águas subterrâneas, rìo entanto, a porosidade, aliada a uma baixa concentraçãó

de 
'rateriais 

ímpermeáveis dá uma condição de alta transmissividade das águas

subterrâneas, conseqüentemente uma maior possibilidade de movimentação dc

contaminantes.

O solo hidromórfico, localizado ao longo das principias drenagens apr.esentan

espesso marto alterado com elevada cotìcantlação de materiais impenneáveis, o que o

faz tcr urna péssima drenagem.
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Quanto à geologia, as fontes estão distribuídas sor¡re aluviões do quaternário
(planície de inundação) e coberturas coluvionares do terciário (rnapa 4).

outro aspecto está relacionado à rede hidrográfica. A grande maioria das fontes
está de'tÍo das sub-bacias do Ribeirão do Itapetinga, cór.r:ego do onofre e ao longo da
pla'ície de inu'dação do Rio Atibaia (rnapa 2). As duas últimas são importantes fontes
de captação de água para o abastecimento público.

Ressalta-se, que as fontes geradoras de co'taminação como a atividade agrícola
e csgoto sanitário estão distribuídos pof to<1as as sub-bacias, unidades de soros e

embasamento geológico, no euta'to a maior co'centração é verificada'as localidades
citadas ante¡iormente.

5.2. As fontes geradoras de contaminação

Nas bases cartográfrcas temáticas confeccionadas, fica evidente a maior
ûlcidência das fo'tes geradoras de contami'ação 

'a 
área do núcreo urbano central

(centro da Cidade de Atibaia).

Alérn desse'úcleo, por haver uma expansão da rnancha urbana, notam_se dois
ûnporta'tes eixos de c¡escimento (Rodovias Fernão Dias e D.pedro I), bern como
algurnas avenidas que fazern a rigação com bairros distantes. Ao longo desses eixos,
estão surgindo e co'solidando-se arguns bairros periféricos, quase sempre com
ocupação do solo sern planejamento e infra-estruturas urbanas básicas. com
conseqüôncias no ambiente.

com as fontes serecionadas, o reconhecimento de campo e o revantamento de
infonnações junto aos órgãos mu'icipais ave'tou-se a hipótese de se hierarquizar as

fontes.

De tal modo, aspectos como o número de cada fonte, o uso e ocupação do solo
uas adjacê'cias das fontes, a presel.rçät de captações de águas subte¡râneas ou
superficiais para o abastecirne'to público, o uso das águas superficiais para a

desseder.ìtação de a'imais, i*igação de hortifrutigranjeiros e recreação, foram fatores
que tiveram peso no estabelecimento da seqüôncia a seguir:

' l. Postos revendedores de cot.nbustíveis (pRCs);
. 2o Esgoto sanitário;

. 3" Atividade agrícola;

' 4" Atividade industrial;



5o Transporte de produtos peligosos;

6' Unidades prestadoras de serviços de saúde

QPSSHA);

7o Aterro de resíduos;

8o Cemitérios.
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hurnana e animal

5.2.1. Os postos revendcdores de combustíveis

I)urantc o levantamento dos postos revendedores de conrl¡ustíveis de Atibaia,

notou-se que os números relativos a estes estabelecimentos divergiam, de acordo conr

a fonte cor.rsultada (Quadro 5.33).

QUADRO 5.33 - Ilelação dos postos revendedores de combustíveis do Município

de Atibaia, segundo diversas forrtes.

Campos

Observação deve ser feita aos postos revendedores de combustíveis

dcsativados, vma \ez que o 4r1.2', Inciso 2' daLei Complementar Municipal n.382

de 08 de março de 2002, determina que os mesmos apresentem um plano de

encerramento de atividades a ser aprovado pelo órgão arnbiental competente

municipal.

No que tange ao número de tanques de al.lÌtazonamento dc combustível

(TACs), ao potencial de estocagem e tipo de combustível estocado nos postos

revendedores de combustíveis de Atibaia, a informação não foi encontrada nos órgãos

competentes.

Todavia, consjderando-se que cada posto revendedor de combustível tenha de

dois a tr'ês tanques de annazer.ìârnento de cornbustíveis (TACÐ, pode-se estimar a

existôncia de aploximadamente 120 destes reseryatórios, com capacidade para

armazenar milhões de litros de combustíveis.

PREFEITURA

(2004)

CETESB

(2004)

ANP

(2004)

AUTOR

operando

não opcrando

não inaugurado

TOTAL

35

35

33

0l

00

34

39

01

42

40

04

02

46

por: KÌeber Cavaça - levantamento realizado cnl
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5.2.f.1. Ä situação quanto à contaminâção

Os postos revendedores de combustíveis podem set enquadrados ern tl.ês

glupos.

O primeiro grupo refere-se aos postos revendedores de combustíveis que

apresentaram cortarninação confirmada por meio de atividade de campo e de outras

técnicas de identificação de contaminantes; o segundo são os postos revendedores de

conrbustíveis suspeitos, pois apresentaram indícios que levantaram desconfianças

quanto a uma possível contaminação; e o teroeiro grupo são os postos revendedores de

combustíveis potenciais, por lidar com substâncias que podem provocar danos aos

bens a proteger.

O Quadro 5.34 mostra o enquadramento dos postos revendedores de

corrbustíveis en1 fonte potencial, suspeita ou confìrmada de contaminação.

QUADRO 5,34 - Situação dos postos revendedores de coml¡ustíveis, quanto à

corrtamiDação.

POI Cavaça Carnpos

Os posfos revendedores de combr¡stíveis com contaminação confirmada:

O Inventário de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo (CETESB,2004),

mostra que em Atibaia existem nove áreas contaminadas por postos revsndedores de

combustíveis, provocadas por vazamentos de combustíveis (diesel e gasolina).

Normalmente o fato é notado de forma indireta, corn o surgimento do

combustível em galerias de esgoto, redes de drenagem de águas pluviais, no subsolo de

edifìcios, em tuneis, escavações e poços de abastecimento de água.

Quanto aos impactos causados ao ambiente, as águas subterrâneas são as mais

afetadas.

(...) há pou.cos tneses, u tigua que saía pela torneird da casa de utna tnoradora

(identidade preservada), que reside no Bairro do T'anque (Município de Artbaia) há 20

IìONTE N" PRCS

fonte potencial

fonte suspeitâ

fonte conlirmada

TOTAI,

l5
1n

09

44
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anos, era amurela e cheirava a óleo. [Jna outra rnoradora também percebeu a

diferença da rigua no paladar e assustou-se quanclo.foi lavar a ígreja: o chíio ficou
sujo, corn pequenas ma,chas que tenxbém p'recian rileo. Não apenas utn, ntas tod.os

os poços dos moradores daquela área estavant contaminados por causü tlo vazanento

de óleo diesel e gasolina oriundos de tanques de um posto (identidade preservada)

localizado do ourro lado da Rodovia Fernão Dias (-.-) (F-onte: Jrtrnal da usp, anct

XVIII, n'647, 30/06/03 a l6/07/03)

(...) r.rós ntoramos aqui hri l6 atos e esse probletna de conlaminação tem ntais

ou nlenos cinco ancts. Eu tenlto poço desde quandct ntudei e percebi que a água estava

co,tantinad. quando vi utnas tnanchas de óleo. Não dava mais para usar".- afirmou

ut¡t dos nØrqdores. Apesar da contantinação ser eviclente, muitos ntorarlot.es, pr.tr faha
de opção e até nestno de orientação, continuaram a ingerir a agua do poço, até que o

saneanrcnto Anúiental de Atibaia (sAAE) þsse notiJicado e pdssasse a .fornecer a
água por meio de utn cantinhão-pipa. "A gente continuou a usar a tigua porque não

tinha outro jeito. Tinha que usar essü mesmo, näo tinha ågua boa".- relata uma

moradora (identídade preservada). Iroje, o sAAE irnplantou rek5gios de água e os

moradores, que antes bebíam água de graça, hoje têm que pagdr. ,,É born à gente

pagar, porque assitn a gente tem uma aguinha para beber". _ diz utn morador
(identidade preservada) (...) (Fonte: Jornal da IJSp, ano XVIII, n' 647, 30/06/03 a

16/07/03)

Os Þostos revendedores de combustíveis com susr¡eita de contaminacão:

Os levantamentos de campo efetuados no decorrer desta pesquisa,

possibilitaram a avaliação de algumas condições de funcionamento dos postos

revendedores de combustíveis de Atibaia, o que permitiu listar 21 como fontes

suspeitas de contaminação.

O critério que levou a enquadráJos neste grupo, ateve-se às informações

obtidas por observação visual ín loco, especialmente alguns aspectos considerados pela

CETESB como bons indicadores de uma possível contaminação.
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À) Pisos

Tri'cas e afundamentos das áreas próxi'ras às u'idades de abastecime'to

(UA), r'eflexo do esforço rnecânico da circulação de veículos pesados, o que pode levar

à movimer.rtação do solo e à ruptura de conexões, tubulações e do próprio tanque (F-oto

s.l).

Outro aspecto a sel cousiderado, é o rnaterial que constitui os pisos. Um grande

núrnero de postos revendedores de cornbustíveis, tanto na área urbana como ao longo

das rodovias, apresentaram pavimentos de paralelepípedos (Foto 5.2), blocos de

concreto e asfalto, bloquetes de cimento, o que facilita a infiltração de contaminantcs

no solo, caso haja um vazarnento superficial nas operações de transbordo ou durante o

abastecimento dos veículos (Quadro 5.35).

Cavaça Canpos

QUADIIO 5.35 - Caracterlstica dos pisos.

TIPO PISO N" PRCs

piso de paralelepípedo

piso de blocos dc concrcto

¡riso danificado

piso scm problema

TOTAL

09

0z

t4

t9

44

Elaborado por':



FOTO 5.1 - piso de placas cle concreto com trincas.

Foto: Kleber Cavaça CamposJ005

FOTO 5.2 - piso de bloquetes de cimento.

Foto: Kleber C;vaçaaamñs, 2005
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segu.do a CETESB, o idear é que os pisos dos estabelecimentos devam ser
construídos seguûrdo as especificações a seguir:

. pista de al¡astecimcnto _ piso em cotìcreto armado com caimento para
sistema de drenagem, que deverá estar rocalizado, internamente, à
projeção da cobertu¡a e direciorado para o sistema separador de água e
óleo (SAO), não podendo receber as águas pluviais advindas das
cobefturas ou demais pisos, excetuando o piso da área de descarga de
combustíveis;

. ârea de descarga _ piso ern concreto armado corn caimento para sistema
de drenagem e direcionado para o sistema sepamdor de água e óleo
próprio ou da pista de abastecirnento (no caso específico das descar.gas
diretas para tanques aéreos, o sisterna de drenagem deve dirigir_se para
uma caixa de segur.ança ligada a SAO);

. área de lavagem _ o piso deverá dr.enar as águas servidas para sisternas
de tratamento, não possibilitando seu acúmulo e/ou infiltração.

A preseuça de remendos nos pisos é um irnportante indício que veln a acusar
reparos nas conexões, tubulações e tanques. Aspecto identificado num grande número
de postos revendedores de combustíveis em Atibaia, conf'orme já mencionado no
Quadro 5.35.

lÌ) Canaletas

As canaletas ao redor das unídades de abastecimento (UA) são ìlm outro
impofiante aspecto observado nos postos revendedores de cornbustíveis, uma vez que
as mesmas têm a função de direcionar para o sistema separador de água e óreo, o óreo
misturado à água, onde ocouer'á a separagão da água rnisturada a produtos demamados
durante o processo de abastecirnento e efluentes gerados na ravageln de veículos.

Esse tratamelìto pemrite o lançamento de efluentes em corpos d,água
superficiais, ou na rede de esgoto, desde que aten<fam a legislação vigente.

A gra'de maioria dos postos levendcdores de combustíveis de Atibaia
descarregam seus eflusntes nas canaletas, que por sua vez, os lançam ern vias públicas,
itido parar nas calçadas, sa{etas e galerías de esgoto e de águas pluviais, o que ger.â
riscos à segura'ça das pessoas, face ao potencial de explosividade dos mesmos.
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Há situações em que o lançamento dos efluentes é feito diretamente nos
córregos e rios mais próximos, pondo em risco o abastecimento de setores da
população.

Desse cenário, concluiu-se: dos 46 postos revendedores de combustíveis,
apenas cinco apresentaram as canaletas instaladas, de forma adequada; 2g não
possuíam canaletas; l3 as tinham, porém, instaladas de modo inadequado.

C) Unidades de abastecimento

Nestas unidades, a atenção voltou-se para indícios de vazamentos, como
gotejamentos e a impregnação de combustíveis no piso e na base das mesmas.

o detalhe foi notado, na maioria das ocorrências, associado à unidade de
abastecimento de diesel, talvezpela circulação de veículos pesados nas proximidades e
ao excesso de vibração nas adjacências.

um dos postos revendedores de combustíveis d,a áreaurbana de Atibaia, além
do problema citado acima, apresentou a unidade de abastecimento de diesel numa área
não dotada de cobertura' o que a deixa exposta às intempéries climáticas (foto 5.3).

Foro 5.3 - unidade de abastecimento exposta às intempéries.

Foto: Cavaça Campos, 2OOS

Cabe observar que a CETESB recomenda
protegidas por uma cobertura.

que essas unidades estejam
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O l.esta¡rte dos postos ¡evendedo¡es de combustíveis, ou seja, 15, foram
enquadrados corno áreas potenciais de contaminação, uma vez que lidam co'r
produtos que apt.esenlâtn riscos aos bens a proteger.

5.2.1,2. A locaìização dos postos revendedores de combustíveis
A localização ó outro aspecto importante a ser observado.
Muitos dos postos .eveudedores de combustíveis de Atibaia estão instalados

em áreas que representam risco à segurança pública, por estarem em rocaìs de gra'de
concentragão de pessoas.

O Aft. 2. da Lci Comple[rentar Municipal n. 3g2 de 0g de março de 2002,
dete'mi'a que para a instaração de novos postos reve'dedores de combustíveis há
necessidade de se obedecer a alguus parâmetros:

I- distâ,cia mínima,e 200m (cruzentos metros) das boca,g de tüneis, roratririas
e vic¿clutos, quando rocarizados nas principais vías cre acesso ou saícra;

nr- (") caracîerização das edificações existenîes nunt raio ,e r00m (cent
metros) com destaque para a exístência tJe crínicas mrjdicas, hospirais, sistema viårio,
hahitações rnultifarniriares, escoras, indústrias ou estaberecit,e,tos c<¡merciais;

IV- definiçãct do sentido de fluxo das águas subterrâneas, ídentificação clas
áreas de recqrga, rocarização de poços de captação destinados ao abasrecimento
público ou privado registt'ados nos órgãos cohtpetentes at¿i a data da entissão do
docutnento, no raio de r00m considerancro as possíveis inter-ferências das atividade.g
cont corpos d'agua superficiais e subterrâneos.

o Art. 5', rtem I da Resoru çáo n 273 d.e 29 denove'rbro de 2000 do cor.rserho
Nacioral do Meio Arnbiente, detelmína que para a instalação de novos postos
revendedores de combustíveis há'ecessidade de se obedecer a arguns parârnetros:

b) declaração da prefeitura nunicipal ou governo d,o Distrito Feder'l de que o
local e o tipo de entpreendimento ou atividade está em conJòrmidade cont o prano
Diretor ou sintilar;

c) croqui de rocarização ,o empreendimento, indicando a situação rJo te*eno
em relação to corpo receptor e cursos tr'á¿¡ua e idetúiJìcantÌo o pont. cre lançamento
do efluente das tiguas doméslicas e residuárias ¿¿p(is tratamento, tipos ,e vegetação
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ex.istente no local e seu entorno, bom como conlemplando a caracterização das
edifìcações existentes num raio ¿re r00 nt cont destaque para a existêncic¿ ae crínicas
ntédicas' hospilais, sistema viririo, habitações murlifamitiares, escoras, indústrias ou
es ta be Iecimentos comerciais ;

e) caracterizaÇão hidrogeotógica com definição tlo sentido de fluxo das águas
subterrâneas, identificação clas áreas de recarga, localização de poços de captação
desfinados ao abastecimento púbtic' ou privacro registrados nos órgãos coÍttpetentes
até à data da enissão do dctcumento, tto raio de r00 m, consìcrera,do as possíveis
ittterferências das atividatles corn corpos cl,agua superfciais e .sul¡lerrâneos.

o Quadro 5'36 rnost'a u,ra síntese so're a Iocarização dos postos reve.de<Jo¡es
de combustíveis e a ocupação do solo ¡to entorno dos mesmos.

QUADRO 5.36 - Localização dos postos revendedores tle comlrustíveis.

reassujeitas ainunda@

confe¡indo os ditames legais e avariando a localização dos postos revendedo¡es
de combustíveis listados 'o euadro 5.36, os que representam um maio¡ risco à
segurallça pública são os instarados nas proximidades do terminal rodoviário (r), das

LOCALIZÀÇÃO DõS PIìC.

núcleo url¡ano adjâcente à árca central

área rural
rodovia D.Pedro I (bairros afastados)

rodovia Fernão Dias (bairros afastados)

área residencial

próxirno à escola

próximo a su¡rerrnercado

próximo à unidade de saúde humana
próxirno a grandes indústrias

próximo ao tcrminal rodoviário
planície de inundação*

34

02

t1

02

08

42

08

08

03

03

0l

ll

Fo¡rte: Klclrer Cavaça Campos .- Ievantarncnto rcaljzado e n l6/12/2004
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escolas (8), dos superrnercados (g) e das unidades de saúde (3), por serem ambientes
que aglomelam um grancle contingcnte cie pessoas.

5.2.2, O esgoto sanitário

A ausê'cia de condições adequadas para o esgoto sa'itário é o gra'de v'ão das
águas, pondo ern risco a saúde das populações e do ambiente.

Dados mais 
'ecentes 

do Mi'istério da saúde mos,,am que 65yo<ras internações
hospitarares no Brasil se devem à'rá quarida<Je, ou i'existência dos serviços de
sanealnento.

No entanto, o Art.4", Seção II da Lei Estadual n" j.750 de 3l de nar.ço de
1992, da Política Estadual de Sanearnento estabelece os seguintes princípios:

I- o atnbiente sarubre, incrispensaver à seguratlçt s,nitafìa e à nterhoria da
qualidade de vida, é direito tle tocros, impondo-se ao porer púbrico e à coretividade.
dever de assegurá-lo;

II- do pritnado da prevenção cre doenças sobre o,reu trartrn ento;
III- as obras e as inslalações púbticas de infra-estrutura sa,itária constituenr

parrimônio de arÍo varor eco,ô,tico e sr¡ciar e como tar clevem ser c'nsideradas nas
ações de planejantento, co strução, tsperação, ntanutenção e adntitzislração, de moc*¡
a assegurar a ntáxitna produtividade na suq utilização;

IV- para que os beneJícios do saneamento poss(un ser eJëtivos e alcattçar a
ttttalidade da popuração, é essenciar a afuação articuradr, integracra e cooperativ(l
dos órgãos públicos tttunicipais, estaduais e feclerais, relacionados coìtt saneqmento,
recur'os hídricos, meio anbiente, saú.e pública, habitação, desenvolvinento urbano,
planej arnento e finanças ;

v- a prestação dos serviços púbricos de saneantento sera orientada pera husca
pernrunente da nuixirna produtividatle e melhoria cla qualidade.

A questão do esgoto sanitário em Atibaia é de responsab idade do Saneamento
Ambiental de Atibaia (SAAE), o qual compete o abastecimento de água, coreta dos
resíduos sólidos urbanos, coleta do esgoto, afastamento e t¡atamento do mesrno.
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5.2.2.1. A origem do esgoto doméstico

Um aspecto que merece atenção diz r.espeito à origern do esgoto, ou quern é o
gerador.

Sabe-se que em Atibaia, o esgoto doméstico coletado pelo SAAE, também
recebe o despejo de esgoto proveniente de hospitais, clínicas veterinárias, cemitérios,
necrotérios' postos revendedo¡es de cornbustíveis, estabelecimentos que
comcrcializam agrotóxicos, algumas j'dústrias habilitadas ao lançamento de seus
efluentes na redc e outras que, "crandesti'amerrte" la'çam seus efruentes passíveis de
toxicidade.

A diversidade de geradores faz cotn que o esgoto doméstico de um n.rulicípio
possa colìter uma toxicidade desconhecida, o que dificulta o tratanento do mesuro
pelas estações de tratamento de esgotos (ETEs).

5,2.2.2. O esgoto sanifário e o abastecilnerrto de água em Atibaia
FIá duas situações, no que tange a disposição do esgoto sanitário do município:
' domicílios com esgoto sa'itár'io coretado e lançado i, naturall.s colpos

hídricos superficiais, pelo SAAE;
. domicílios sem esgoto sanitá¡io coletado, fazendo uso de disposição ln

situ, através de fossas sépticas, fossas comuns secas e negras (Foto 5.4),
Iançarnento em córregos (Foto 5.5) e sobre o solo, a céu aberto.



FOTO 5.4 - Disposição de esgoto sanitário em fossa comum.

Foto: Kleber Cavaçã Camffi æG

Foro 5.5 - Lançamento "crandestino" de esgoto in naturoem córrego.

Foto: Kleber Cavaça Campos, ZOOS
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Independe'temente da fo¡ma uririzada, ambas compfonletem a quâlidade dos
.'ananciais superficiais e subtenâneos, devido à ausência de tratamento.

Empiricamente, pode-se dizer que os bairros rnaiores e adjacentes à área
ccntral do 

'runicípio 
apresentanì coreta e afastamento do esgoto, e,rquanto que os

bai'os rurais, merìores e mais afastados da fuea central, não apresentam o lnesmo
benefìcio Palte destes que não apresentam a coleta do esgoto estão em localidades
ondc há uma intensa atividade agrícola.

A disposicão do essoto sanitário:

segu'do o Relatório "Eixo ae oportu'idades enr Negócios, Esportes, Turismo
e Lazer", elaborado pela prefeitura da Estância de ,Atibaia (pEA, 2002), 59yo ot
17 433 dos do'ricílios (referente ao ano de 2000) são seruidos pela rede de esgoto. Em
contra partida, os dados da FSEADE (2005) mostram que no ano de 2000, este núrnero
era de 55,31o/o.

Após a coleta, o esgoto é la.çado in natura no Rio Atibaia _ que abastcce
alguns 

'runicípios 
da *egião Metropolita'a de carnpinas (IìMC)- e em algurs de seus

afluentes, como Ribeirão da Folha Larga, Cónego do Onofie e outros.
No que tange aos domicílios que não têm esgoto coletado, a pEA (2002) relata

que 41%o ou 12'114 (referente ao ano de 2000) não apresentam esse beneficio. A
FSEADE (2005) cita que no ano de 2000, 44,69%o nào apresentavam a coleta do
esgoto' Estes lançam o esgoto doméstico nos corpos de água mais próxi'ros - rios e
córregos, dispõem em fossas ou diretamente sobre o solo.

Quanto à questão do tratamento do esgoto coletado pela municipalidade, o
SAAE pôs em operação em junho de 2004, parte do uma Estação de Tratal'e'to <ie
Esgoto (ETE), que terá a capaciclade de tratar 35yo do esgoto coletado, quando
concluída Este esgoto corresponde ao coletado na área centrar e dos Bairros do
Alvinópolis, Atibaia Jardir¡, Ja'dim do Lago, Jardim paurista, Vila Giglio, Flamboyant
e Jardim Tapajós, o que represent arít 4.320'/dia (SAAE, 2004 - informação verbar).
No entanto, em ab¡il de 2005 a mesma deixou de funcionar.

Alérn dessa ETE, o plano Diretor prevê a construção de mais sete, todas de
pequeno porte, em função da geomorfologia do município, que impossibilita a
centralização do sistema.
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Basicamente, a água.istribuída pelo sAAE ê captadado Rio Atibaia e de um
de seus afluentes, o Córrego do Onofre, sendo encaminhada para duas Estações de
Tratamento de Água (ETA), onde passatn por um t¡atâmento convencional.

Como esses corpos hídricos são enquadrados em Classe II, de acordo com os
ditames da Resolução coNAMA no 20 de rg de junho de lgg6, exige-se no mûrimo
um tratalnento convencional das rnesmas.

A distribuição de água, .e acordo co'r a pEA (2002), cobre g5,3%;o ou 24.262
dos donricílios (referente ao a'o de 2000). Dados da FSEADË (2005)'rostra'r que a
distribuição abrangia 7 4,g0o/o cJos dornicílios, no ano de 2000.

Cal¡e destacar que eln março de 2005 foi itraugurada uma terceira estação de
câptação e tratamento de água, rocarizadano Bairro do po¡tão. A mesma tira água do
Córrego do Onofre. No momento está fo¡a de funcionamento.

Os domicílios sem abastecimento rrriblico de áeua:
Segundo dados da pEA (2002), 14,..1vo ou 3. l g l dos domicílios (referer.rte ao

ano de 2000) não estão ligados à rede púbrica de abastecimento de água. A FSEADE
(2005) rnostra que no ano de 2000,25,2%o dos domicílios não âpÌesentavam este
benefìcio.

Para suprir a 
'ecessidade 

do abastecimento de água, esses acabam por utilizar
poços rasos - tipo cacirnba (Foto 5.6), que captam a água do aqüífero livre (nanto de
alte'ação e a alguns depósitos sedime'tares de pouca profundidade), poços profundos
tubulares que na naioria dos casos capta água do aqùífero fissural.

I{á ai'da, um pequeno núrnero de dornicírios, geralmente os mais distantes dos
aglomerados de bai*os, que captam água diretame'te de corpos híd¡icos superficíais
(Foto 5.7).



FoTo 5.6 - Poço cacimba extraindo água do aqüífero rivre.

Foto: Kleber Cavaça Campos, 2005

Foro 5.7 - captaçäo de água diretamente do córrego (Grota Funda).

Foto: Kleber Cavaça Campos, 2005
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No que diz respeito à qualidade do recurso hídrico, seja superficial ou

subtetrâneo, captado e usado ern domicílios que não estão ligados à rede pública de

distribuição de água, a nresma é duvidosa, utna vez que não recebe nenhum tratanlento

pré-consumo.

As situações a seguir, relacionadas ao esgoto sanitário, corroboram para a

deterioração das águas:

. domicílios que não têm abastecimento público de água, também não tôrn

rede de esgoto, o que oulmina oom o binômio fossa-poço. Esta situação é

evidentc em áreas que apresentam adensamentos populacionais n-rais

expressivos e, conscqüentements, um maior número de poços e fossas

muito próxirnos.

¡ um grande número de áreas que eram utilizadas na atividade agrícola,

coln uso intensivo de agrotóxicos, foram desativadas e hoje estão

ocupadas por loteamentos, que fazem uso de poços rasos para captação e

abasteeimelÌto de água;

. muítos locais, antes rurais e pouco povoados, apresentalì hoje um uso e

ocupação do solo por atividades potencialmente contaminadoras,

contribuindo para a deterioração das águas superficiais e subterrâneas.

O binôrnio fossa-poço foi constatado numa localidade com 13 domicílios (sítio

ocupado por 56 pessoas de diferentes faixas etárias e de classe média, localizado no

Bairro do Pinheirinho * Rodovia Fernão Dias, km 45), quando se coletou para análise,

água de poços utilizadas para abastecimento e distribuídos numa área de 40.000 mr. Os

resultados das análises das águas dos seis poços existentes no local acusaram a

presença de coliformes fecais em trôs deles, os quais estão instalados na parte mais

baixa da área.

Uma dessa poços está a uma distância inferior a l0 m de uma fossa, enquanto

os outros dois estão a uma distância superior de 25 m, o que leva a questionar algumas

normas que especificam que os poços devam estar a uma distância mínima de l5 m. É

necessário, para cada caso, dados integrados como profundidade do nível do aqüífelo

livre, litologia, características do manto de alteração e detalhes construtivos do sistema

de disposição do esgoto.
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5.2.3. A atividade agrícola

A agricultura foi uma das prûrcipais atividades eco'ôrnicas de Atibaia e nos
últimos anos vern passando por um processo de desativação de várias propriedades.

Muitas dessas áreas, que poÌ un1 lotgo ternpo receberam concentlações
elevadas de agrotóxicos, deram rugar a loteamentos que expõe as pessoas ao contâto
com solos suspeitos de contamilação. Além disto, por não haver na'raioria dos casos,

rede de distribuição de água, acaba por sujeitar as pessoas à utilização de uma água
suspeita de contanrinação, uma vez que a meslna é captada de poços rasos.

Apesar da gravídade da questão, os órgãos públicos municipais não têr.n

informação sobre a situação.

No entanto apesar do ,.esvaziarnelto agrícola,' que vem ocor.rendo, para a

coordenadoria de Assistôncia Tócnica Integral (CATI, 2003 - i'formação ver.bal), a
atividade agrícola ai'da tenì um paper de destaque no município e as pri'oipais
culturas continuam sendo a floricultura, a fruticultura de clima temperado, com
destaque para o morango e a silvicultura de eucalipto e pinus.

Err relação ao uso de agrotóxicos, no levantamento cfetuado pela CATI (2003

- infonnação verbal), 90% dos agricultores de Atibaia fazem uso de substâncias
classificadas como tóxicas a medianamente tóxicas, 50á de substâncias altamente
tóxicas e os outros 5%o :utilizam substâncias que podem ser tóxicas.

5.2.3.1. A distribuição da atividade agrlcola no município
Dados do Relatório,,Eixo de Opofunidades em Negócios, Esporles, Turismo e

Lazer", elaborado pela Prefeitura da Estância de Atibaia (pEA, 2002) diz haver por
volta de 500 propriedades rurais ativas, espalhadas por uma á¡ea de 491 kmr.

como fo.'ra de espacializar esta atividade e locarizá-las nurna base

cartogr'áfica, dividiu-se o rnunicípio em quatro setores (CATI, 2003 informação
verbal);

. setor sudeste (SE) _ não há uma expressiva atividade agrícola, pois é

neste setor que está o adensamento urbano, com a concentração da maior
parte da populaçào;

¡ setor sudoeste (SW) _ onde está concentrada boa parte da atividade

agrícola. Encoutram-se aí, os Baiuos de Caetetuba (floricultura,
fì'uticulfura * norango), yara (fruticultura _ morango e uva), Usina
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(floricultura), Maracanã (floricultura, fruticultura - morangos) e Campos

Aleixo (fruticultura - uva e morango);

setor noroeste (NW) - tern bairros com expressiva atividade agrlcola,

como os Bairros da Ponte Alta (fruticultura) e Tanque (floricultura);

setor nordeste (NE) - representados pelos Bairros da Boa Vista

(fruticultura, floricultura), Cachoeira (fnrticultura) e Canedos /

Guaxinduva (hortaliças).

5.2.3,2. As embalagens vazias agrotóxicos

Outra questão levantada refere-se ás embalagens vazias de agrotóxicos.

As mesmas, quando não üatadas com os devidos cuidados podem razer graves

conseqllências à sarlde pública e ao meio ambiente.

O Programa de Segurança e Sarlde do Trabalhador Rr¡ral, elaborado pela CATI

de Atibaia, determina qu€ essas embalagens passem por uma trlplice lavagem, sejam

fi¡radas e afinazenadas com as respectivas tampas, num local que ofereça segurÍurça,

até serem devolvidas aÉ¡ empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, os

quais säo responsáveis por sua destinação final (Fotos 5.8 e 5.9).

f4Vo5
tsilntro o, op¡¡tÊilclÂs - usP
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FOTO 5.8 - Armazenagem inadequada de embalagens vazias de agrotóxicos em

propriedade rural.

Foto: Kleber Cavaça Campos, 2005

FOTO 5.9 - Desconhecimento da toxicidade dos agrotóxicos.

Foto: Kleber Cavaça Campos, 2005
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A tríplice lavagern é mencionada no Art. 53', Seção II, $ 5 da Lei Federal n'

4.014 de 04 de janeiro de 2002:

$ 5' ls embalagens rígidas, que contiverem formulações miscíveis ou

dispersíveis ern tigua, deverão ser submetidas pekt usuario à operação de tríplice

lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme orîentação constanle de seus rrjtulos,

bulas ou folheto complementar.

Os Arts. 3", 4' e 5", $ 3 da Lei Ilederal no 9.974 de 06 de junho de 2000,

detcnnina que os usuários de agrotóxicos devem encarninhar as cmbalagens tríplices

lavada aos estabelecimeltos onde as adquiriram, urna vez que os mesnlos sâo

obrigados, por lei, a reservarem um espaço para estocagem destas.

$ 3o Quando o produlo não for fabricado no País, assumíra a responsabilidade

de que lraÍa o $ 2o a pessoa Jísica ou jurídica responsavel pela itrytortação e,

tratando-se de produto importado submetido a processamento inclustrial ou a novo

acondicionamenk¡, cabera ao órgão registrante deJini-la.

$ 4" As ernbalagens rígidas que contiveretn formulações miscíveis ou

díspersíveís em agua deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice

lavagem, otr tecnologia equittalente, conforme nortnas \écnicas oriundas dos orgãos

competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas.

$ 5'ls empresas produtoras e cotnercializadoras de agroloxicos, seus

componentes e afins, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos

produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pekts usuririos, e

pela dos produtos apreendídos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para

utilização ou em desuso, cotn vistas à sua reutílização, reciclagent ou inutilização,

obedecidas às nortnas e ins*uções dos órgãos regisÍrdntes e sanitário-ambíentais.

A tríplice lavagem deve ser aplicada somente nas embalagens que são

recicláveis. As outras embalagens não recicláveis devern ser acondicionadas em sacos

plásticos especiaís e encaminhadas ao estabelecimento onde as adquiriram, ou então

aos postos dc recolhimento.

Porérn esse processo não ocorre, uma vez que os estabelecimentos que

comelcializam estes agrotóxicos não apresentam espago fisico para estocar as
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embalagens e para efetuála há necessidade de obtenção de uma licença ambiental do

órgão ambiental, CETESB.

O Art. 54", {i1' e 2' da Seção II da Lei Federal n'4.074 de 04 de janeiro de

2002, ainda sobre a devolução das ernbalagens, determina que:

Art.54" Os estabelecímentos comerciais deverão dispor de instalações

adequadas para recebimenlo e armazenanrcnto das embalagens vazias devolvidas

pelos usuririos, até que sejam recolhidas pelas respectivas etnpresas titulares do

registro, produÍoras e cr.¡mercializadoras, responsáveis pela destinação .final dessas

embalagens.

$ I'Se não tiverem condições de receher ou urntazenar entbalagens vazias no

ntesnto local onde são realizadas as vendas dos produtos, os estabelecitnentos

comerciais deverão credenciar posto de recebintento ou centro de recolhimento,

previamente licenciados, cujas condições de funcionatnento e dcesso não venham a

dificultar a devolução pelos usuários.

5\ 2" Deverá constar nú notu rtscal de venda dos produtos o endereço para

devolução da embalagem vazia, devendo os usuarío,g ser formabnente cotnunicados de

evenlual alteração no endereço.

O posto de recolhimento de embalage¡rs vazias:

Iìá urn processo, já em adiantado estado de legalização perante o órgão

ambie¡rtal (CETESB), de instalação de um posto de recolhimento e amlazenagem das

embalagens vazias, de autoria do SAAE. Este posto será instalado numa propriedâdo

localizada no Bairro da Boa Vista.

A implantação deste posto obedece à Resolução CONAMA n'334 de 03 de

abril de 2003, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento arnbiental de

estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxioos.

Cabe obselar que diante dos dispositivos legais, não é conveniente que o

município venlla assumir os encargos de coleta, transpoÉe e destiração final de

resíduos perigosos (embalagens de agrotóxicos), utilizando Lecul'sos públicos no

patrocínio de atividades que por lei, competem a entidades privadas (ALVES FILIìO,

2000).

Esse procedimento pode inconer em atos de improbidade administrativa,

causador de lesão ao erário municipal.
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É de responsabilidade do poder público, a fiscalização e do agente privado a

execução, conforme expresso no Art. 6", $2'da Lei Federal n'9.974 de 06 dejunho de

2000.

$ 2' Os usuarios de agrotóxícos, seus cornponentes e afins dever[io efetuar a

devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimenlos comerciais ent

que.forant adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no

prazo de até um ano, contüdo da data de compra, ou pntzo superior, se autorizado

pelct (trgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros

de recolhimento, desde que autorizados efscalizados pelo órgão.

5.2.4. L atividade industrial

Pode-se afirmar que a quantidade do efluente gerado pelâ atividade industrial ó

proporcional à quantidade de água utilizada durante os processos (HllìATA, 1994).

No eûtanto, há uma grande dificuldade em se mensurar a quantidade e

calacterísticas da carga contaminante de áreas onde se concentram um elevado número

de indústrias, conseqüência da grande cliversidacle das atividades, dos processos de

fabricação e das práticas de disposição de efluentes (HIRATA, op.clt).

5.2.4.1. As indústrias em Atibaia

Localizacão das i¡ldústrias:

Existem três centros onde há uma concentração maior de indústrias.

Os três centros que aglomeram um expressivo número de atividades industriais

são: Centro Industrial Imperial (CII), Centro lndustrial Ribeirão (CIR) e Centro

Industrial D.Pedro (CIP) Qrornenclaturas criadas para esta pesquisa).

Além desses centros, outras indústrias estão implantadas pelo município.

Dos três centros, o CII, o mais antigo, está localizado na l{odovia F'ernão Dias

(+i- km 40), sentido MG-SP. É rodeado por residências ligadas a rede de água e de

esgoto. AIém disso, há algumas propriedades maiores que produzem hortaliças,

fazendo uso do recurso hídrico supelficial pala in'igação. Este cento apresenta

características de uma área url¡ana consolidada, com boa infra-estrutura. Entretanto há

uur conflito quanto ao uso e ocupação do solo local (zoneamento), unra vez que

existem residêucias, industrias e atividade agrícola (pouco expressiva) na mesma

localidade.
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Uma das indústrias localizadas no CII, de acordo com o Inventário de Áreas

Contarninadas do Estado de São Paulo (CIISTEII, 2005), aplesenta contaminação

confirmada. Segundo este órgão, os contaminantes são metais provenientes da ár'ea de

produção.

Os dois outros centros surgirauì quase que, concornitantemente.

O CIR localiza-se na Rodovia Fernão Dias (+l- km 44), sentido SP-MG. Ncsta

Iocalidade há o predornínio de chácaras e sítios, que não estão ligados à rede de água e

de esgoto. F-azetl uso de poços rasos e alguns poços proflur.rdos para o abastecimento

de água e o esgoto é disposto em fossas sépticas, secas e uegl'as ou lauçado em

córregos.

Essa área, para fins de IPTU, é denominada área de expansão urbana, no

entanto não apresenta asfaltarnento e outras infra-estruturas típicas de urna área

urbana.

Nota-se, que quanto ao uso e ocupação do solo local (zonearnento), lros

arredores desse centro há sítios e chácuas de veraneio e algumas propriedades com

cultivo agrícola 1fìoricultura).

O CIP apresenta urna situação adequada, uma vez que possui boa

acessibiliclade o em seus arredores há um predomínio de pastagens. Este centro está às

margens da Rodovia D.Pedro I, no sentido Campinas-Jacareí, trevo de acesso ao

Municípío de Jarinú/SP.

A atividade industrial e o potencial poluirlor:

O Relatório "Eixo de Oportunidades em Negócios, Esportes, Turismo e Lazer" ,

elaborado, pcla Ptefeitura da Estância de Atibaia (PEA, 2002) cita que Atibaia tem por'

volta de 560 indústrias.

Destas indústrias, de acordo corn o Anexo VIII da Lei Federal n'10.165 de 27

de dezembro de 2002, que determina as atividades potenciâlmente poluidoras e

utilizadolas de recursos arnbientais, as mesmas são agrupadas confomre o potencial

poluidor.

O Quadro 5.37 traz a relação da atividade industrial, a quantidade e o potencial

de contaminação.
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QUADRO 5.37 - Atividade e o poteucial contaminador.

ATIVIDADI] QUÄNTIDÄDE

(cps*/sps**)

POTENCIAL

CONTAMINADOR

agrícola I l-sps

behidas 5-sps Médio

borracha 4-sps Pcqucno

brinquedos 2-sps Pequeno

câçâ, pescâ, csportc c jogos

recrcativos

l-cps / 2-sps

coutos, pelcs e similares I -sps Altô

cditorial c gráfìca 5-sps

editorial e grálica corn

irnpressos personalizados

l6-cps

escovas, brochas e vassourâs l-sps

extração e tratamento dc

nllltcrals

2-sps Alto

lìbra de vidro 2-sps / 6-sps Médìo

indústria dc matcriais ¡rara

construção

2-cps I 22-sps Médio

indústria de sâbão

pcrfumaria e velas

4-sps Alto

madeira t 3-cps / 14-sps Médio

materiais elótricos e de

cornunicação

3-cps / 7-sps Médio

Inecânlcâ 3-cps / 1-sps Mérlio

lnetalúrgica 42-cps / 22-sps Alto

mobiliário 6-cps / 3-sps Mé11io

olaria I 1'sps Módio

outras indústrias não

classificadas

25-cps / 39-sps

panilicadora 68-sps Médio

papel e ¡rapelão 1-cps / I -sps AIto

continua
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contiDuação

pccuária e outras cultur:¡s

ånimais

26-sps Médio

produtos alime ntâres 2-cps / 30-sps Módio

produtos de natérias

plásticâs

4-cps / 1l-sps Pequeno

produtos farmacêuticos c

veterinários

4-sps Alto

pÌodutos mincrais não

ruetálicos

7 cps / 20-s¡rs Médio

quírnica 2-cps / 4-sps Alto

serrâlhâria 7-cps / l0-sps

têxtil 2-sps Médìo

utilidade pública 2-sps Médio

vegetâl l -cps

vcstuário, calçados e

artefâtos de tecidos

24-cps / 6l -sps Módio

*(cps) - com prestação de serviço
--(sps) - sem prestação de serv¡ço

Elaborado por: Klcber Cavaça Campos - Ievautamento realizado janeiro de 2005.

O mesmo relatório mostra haver 12 indústrias de rnédío a grande pofte (PEA,

2002). Estão apresentadas no Quadl'o 5.38, onde são enquadradas no Anexo VIII da

Lei Federal n'10.165 de 27 de dezembro de 2002, no que tange ao potencial poluidor.
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QUADRO 5.38 - Principais atividades industriais e o potencial poluidor.

ATIVIDADE QUANTIDADE POTENCIAL I'OLUIDOR
indústria de produtos de

matéria plástica

Pequeno

indústria de produtos

alimentarcs e bebidas

z Médio

indústria tôxtil, de

vestuário, calçados e

ârtefâtos de tecidos

Módio

indústria de produtos

rninerais não metálicos

2 Médio

indristria de extrâção c

tratâ¡ncnto de minerais

I Alto

indústria rnctalúrgica 3 Alto

indústria química 2 Alto

Cavaça Campos janeilo de 2005

Rcsíduos industriais - a responsabilidade do gerador:

A atividade industrial gera resíduos na forna sólida, gasosa e líqui<Ja

(efluentes).

Pala evitar danos ao meio âmbiente e à saúde pública o Art. 3" da Lei Estadual

n"997 de 31 de maio de 1976, detennina:

Arl. 3" - Fica proibido o lançamento ou liberação de poluentes nas aguas, no

at ou no solo.

O Art. 56' do decreto 8468 de 1976 determina que cabe ao gerador, a

responsabi lidade dos resíduos gerados :

Art. 56'- O tretamento, quando J'or o caso, o transporte e a disposição de

resíduos de qualquer natureza, de estabelecintento intlustrias, comerciais e tle
preslação de servíços, quando não forem de responsabilídade do tnunicípio, deverão

ser.feitos pela prrjpria fonte de poluíção(...)

O Art. lu do Decleto-Lei (Federal) n. 1413 de 14 de agosto de 1975 determìna

quc a lesponsabilidade da recuperação dos danos causados ó do contarninador:
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Art. I'- As indústrias instaladas ou a se ittstalaretn en território nacional stio

obrigadas û protnover as medidas necessárias a prevenír ou conigir os

inco venientes e prejuízos da poluição e da contatninação ao meio ambiente.

No Capítulo V da Scção I "Dos Crimes Contra o Meio Ambiente", Art.33. da

Lei dos Crimes Ambíentais n" 9605 de fevereiro de 199g, é estabelecido que:

Art. 33" - Provocar, pela etnissão de efluetttes cru carreamento de materiais, o

perecinrcnlo de espécintes da./auna aquatica existentes ern rios, lagos, açudes, lagoas,

baías ou riguas .jurisdicionais brasileiras;

Pena - detenção, de utn a h-ês anos, ou ntuha, ou antbas cuntulativamente.

Na esfera municipal, o Art. 6. da Lei Cornplerne'tar no 367 de 11 de outubro de

2001 dispõe:

Art. 6" - As empresas industrias ou ernpreendimentos .fican obrigatlos a

curttprir' para obtenção dos incentivos previstos nestd. Leí cornplementar, os seguintes

requisítos e exigêncías :

IV * adotar todas as medldas necessárias a fim de evitar qualquer espécie de

poluição ambiental.

Diante dos ditames da lei, resta saber se indústrias i'staladas em Atibaia vêm

cumprindo a legislação vigente e se sua aplicação vem sendo fiscalizada pelos órgãos

competentes.

5.2.5. O transporte de produtos perigosos

Eln Atibaia as modalidades de movimentação de carga se resumem nas

rodovias e dutovias.

5.2.5.1, As rodovias

A Rodovia Federal l.-ernão Dias (BR-381), seciona o município rro sentido

nofte (N)-sul (S), com urna oxtensão aproxirnada de 25,6 krn.

Passa por bairros que apresentaln baixa, módia e elevada concentração

populacional e tem como pontos críticos:

i trecho que atravessa a área urbana do município;



ll0

r trecho que passa sobre o Rio Atibaia;

r tl'echo quc passa sotrre o córrego do o'ofre, a rnontante do ponto o'de é

feita a captação de água pelo SAAE;

r trecllo ap'oximado de 12 km, onde o mesmo está paralelo ao córrego do

Onofre, o qual recebe a drenagem de toda água pluvial que ,.lava,, 
o

asfalto.

A Rodovia Estadual D.pedro I (sp-65), seciona o te'itório do município no
sentido leste (E)-oeste (W) e tern uma extensão aproximada de 23 km.

Passa por bairros de r¡aixa e média concent.ação popuracional não atravessando

a área urbaua do Município de Atibaia. Tem como pontos críticos:

¡ trecho que passa sob¡e o Rio Atibaia, a montarìte do ponto onde é feita a

captação de água pelo SAAE;

! cnl toda sua exte'são, no te..itório de Atibaia, está paralela ao Rio
Atibaia, para onde é dr.enada toda água pluvial que cai sobre o asfalto.

Ar.'bas apresentam um intenso tráfego de veícuros transportadores de produtos

perigosos, como líquidos inflarnáveis, gases e substâncias corrosivas, que Ìepresentam
riscos para a saúde, segurança pública e meio ambiente. cenário que desperta grande
p'eocupação, ulna vez que estas rodovias passam por impo$antes áreas que drenarn
para o Rio Atibaia e có*ego onofre, importantes mananciais fornecedores de água ao

abastecimento público.

Proieto rle Lei:

A cornissão de viação e T.ansportes está analisando o projeto de Lei 2524103,
que define nonnas para o transpofte de cargas perigosas em rodovias nacionais.

De acordo col.n o texto, o veículo que tlanspoftar produto perigoso que

represente risco à saúde das pessoas, à segurança pública e ao meio ambiente deverá

evitar o uso de vias em áreas densamente povoadas ou de proteção dos mara'ciais, <fe

¡eservatórios de água, e de reseryas florestais e ecológicas.
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Para ter acesso a essas áreas, o motorista deverá i.formar à Defesa civil e ao
corpo de Bor.nbeiros o roteiro a ser seguido, conr artecedê'cia mínima de cinco dias
da data prevista pal.a o início do transporte.

o p'ojeto prevê ainda que o itinerário seja programado de fonna a evítar a
pl'esença do veículo transpoftando o produto perigoso nos horários de rnaior
intensidade de tráfego. cabe¡á ao poder Executivo defìnir as condições do tr.a'spofte,
o p.ocedimento e''' caso de ernergência ou acidente; e as resporsabilidades do
fabricaÍìte ou importador do veículo (Fotos 5. l0 e 5. I I ).
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FOï'O 5.10 - Parada em local inadequado (faixa ao lado da rodovia).

Foto: Kleber Cavaça Campos, 2005

FOTO 5.11- Parada em local inadequado (acostamento).

Foto: Kleber Cavaça Campos, 2005
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A conrissão Municípar de r)efesa civil de Atil¡aia rearizou no dia 06 de junho
de 2000 (15 lioras de trabarho) e 30 de junho de 2000 (15 horas de trabarho) um
levantamento tendo como arvo o número e tipificação de veícuros tra'sportadores de
produtos perigosos que transitam pelas rodovias do município.

F-orarn estabelecidas cinco bases de rnonitoramento do tráfego:

' base I - posto da polícia lìodoviária Federar (ppRF) da Rodovia Fer¡.rão
Dias (km 47);

. I¡ase 2 - trevo Rodovia F-emão Dias X Rodovia D.pedro _ sentido São
Pa u Io-A tiba ia_Cal n pinas;

. base 3 - Rodovia D.pedro I no sentido Jacare í_Campinas (posto da
Polícia Rodoviária Esradual (ppRE);

' base 4 - Rodovia D.ped¡o I no sentido Campinas_Jacareí (ppRE);
¡ base 5 - trevo Rodovia D.ped¡o I no sentido Campinas_Atibaia_São

Paulo.

O Quadro 5.39 apresenta os números relacíonados com o levantamento.

QUADRO 5.39 - Número de veículos trânsportadores de produtos pcrigosos
Ievantados no Município de Atibaia (revanta¡nento 06/0612000 e 30/06/2000).

Fonte: Comissão Municipal dc Defesa Civil de Atibaia, 2000
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O Quadro 5.40 rnostra que dos 2g12 veículos transportadores de produtos
peligosos, 1199 frafegaran durante o período da noite.

QUADRO 5.40 - Número de veículos transportadores de produtos perigosos
levantados por período do dia.

Considerando-se o número de veículos transportadores de produtos perigosos
que trafegou pelas duas ¡odovias nas datas do levantamento, verificou-se que a
Rodovia Fernão Dias co'tabilizou um movimento g0% superior ao da Rodovia
D.Ped¡o I (Quadro 5.41):

QUADRO 5.41 - NrÍmero de veículos transportadores de produtos perigosos
levantados por rodovia.

Fonte: Comissão Municipal de Defcsa Civil dc Atibaia, 2000.

Fernão Dias D.Pedro ì Total

06/06t2000 923 488 I41t

30/06/2000 885 516 1401

Total 1808 1004 2812

Foute: Cornissão Municipal dc Defesa Civil dc .{tibaia, 2000.
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Dos veículos transpoftadores de produtos perigosos, o euadro 5.42 mostra que
a 

'raioria 
dos que não apresentaram o código i'dicadol. do tipo da cargâ tra'spoftada

trafegavarn durante a noite, certamente para burlar possíveis fiscalizações.

QUADRO 5.42 - Número de veículos transportadores de produtos perigosos
levantados sem o código indicador do tipo de carga transportadâ.

De longe, os produtos mais fra'sportados são os líquidos inflarnáveis, que se

enquadram na classe 3 - líquidos i'flarnáveis. o euad.o 5.43 r.nostra que'as duas
datas em que se realizaram os levantamentos, foram notificados 1505 veículos
transportando estes prodÌìtos.

QUADRO 5.43 - Número de veículos transportadores de produtos perigosos
levantados de acordo com o código indicador do tipo de cârga trânsportada.

Manhã Tarde Noite T0tal

06t06/2000 l7 68 64 149

30/06t2000 43 5t 124 224

Total 60 119 Ì 88 373

Fontc: Cornissão Municipal dc Defcsa Civil de Atibaja, 2000

CÓDIGo I 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

06/06t2000 229 755 l3 l4 7 145 99 1262

30/06/2000 192 750 25 l9 l8 t07 66 1177

Total 421 l50s 38 33 25 252 165 2439

Fonte: Cornissão Municipal de Defesa Civil dc Atibaia, 2000.



116

O Gráfico 5.1 mostra o tipo de produto pcrigoso enquadrado como Classe 3,

que os 1505 caminhões que estavâÍn transpoftando.

GRÁFICO 5.1 - Tipo de produto perigoso - classe 3 - trânsportado petos 1505

caminhões.

5.2.5.2. As dutovias

Outra rnodalidade de transpofe de produtos perigosos presente no município

são as dutovias.

O ramal de duto que corta o município ó denominado de Osplan (oleoduto do

planalto), e liga a Repla' (refinaría do planalto, em paulínia,/Sp) ao Terminal de

Guararema.iSP.

Está localizado patalelarnente a Rodovia D.Pedro I, portanto no sentido E-W,

coln uma extensão dentro do município de 25,5 km.

A seguir são apresentadas informações dos três dutos que coftâm o município:

' 1B polegadas * para gasolina e diesel (clar-os)

t 24 polegadas - para gasolina e diesel (ctaros)

. 30 polegadas - para óleo cru e petróleo

Quanto ao registro de acidentes, a CETESB informa que não haver

notificações. Esta informação é confirmada pela defesa civil local.

tr Gasolina (26% - 3S1l

EI Etanol (21% - 3161

O Gás l¡quefe¡to de petróleo - GLP (13% -
1e5)

E outros ¡nflamáve¡s (40% - 603)

Fonte: Cornissão Municipal de Defesa Civil de Atibaia, 2000.
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Cabe observar, que os dutos atravessaln o Sistema Cantareira (conjunto de
reservatórios que abastece a RMSp) e depois, rnais a jusa'te, o Mu'icípio de Atibaia.
onde passarr próximos ao Rio Atibaia.

5.2.5.3. O transporte de coml¡ustÍvel dentro do município

os rúmeros mencio'ados 
'o euadro 5.43 mostram que 1505 veículos são

transpoltadores de produtos irflamáveis, o que lemete a questão cra circulação destes
veículos dentro da cidade.

No tocante a esse, não lrá registro de dados que mostrenì o trâ'sito deles dentro
da cidade, as rotas, os rrorários mais freqüentes e se já liouve a ocorrê'cia de acidentes
ou não.

5.2.6. O aterro de resíduos

Dados apresentados pela pesquisa Nacional de Saneamento Básico (pNSB,
2002) d,o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasir são gerados
228.413 t/dia de resíduos que são dispostos no solo, conìo mostl.a o euadro 5.44:

QUADRO 5.44 - destinação dos resíduos, em relação com o total gerado e com o
ní¡mero de municípios.

5,2.6.t, A disposição dos resíduos sólidos

Não diferente da grande maioria dos municípios brasileiros, em Atibaia,
durante anos, os resíduos sóridos u.banos (RSU), resíduos dos serviços de saúde
(RSS), resíduos sólidos industriais (RSI), resíduos sólidos agrícola (RSA) e resíduos
da construção civil (RCC) foram depositados nulna área sem as devidas precauções,
dando origem a um lixão, a partir do ano de 1979.

Aterro
sanitário

Aterro
controlâdo

Iixão

destinação aaaa aìiresiauos crn relaçao

ao total gerado (228.413 tldia,)

47,t%

(107.582 Ð

22,3%

(50.936 t)

30,5o/o

(69.666 t)
desfinação dos ."ìíd*iì ì.tãçãõìã

5.560 municípios brasileiros

t5,9%

(884)

20,6%

(114s)

63,5%

(3531)

Fonte 2002.
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o histórico do lixão de Atibaia mostra que, com o deco'er do tempo, uma
fàvela se instalou no lado oeste da área que recebia o lixo. Muitos dos seus habitantes
passaram a sobreviver da catação do lixo.

A favela situada ao rado do lixão e a 100 m do Rio Atibaia, abriga boa parte
dos catadores que trabalham na usina de triagem de lixo, além de outros habitantes. A
maioria da população vive em barracos de madeira tipo parafrta(foto 5.12 e 5.r3),
dentro de água misturada com percolado do lixo e esgoto.

FoTo 5.12 e s.13 - Favera rocarizada nas ao rado do aterro de resíduos de
Atibaia/SP.

Pessoas e animais convivem lado a lado num ambiente insalubrc, crítico em
termos de saÚrde pÚrblica' Nesse cenário que se toma catastófìco durante as chuvas de
verão' os moradores estão seriamente expostos a doenças conìo cólera, diarréias
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infecciosas, esquistossomose, febre tifóide e outras. A situação de pobreza dessa ge'te
está diletamente rclacionada corn as condições ambientais.

Em 2001 o lixão foi desativado e teve início um processo de mitigação dos
irnpactos causados ao ambie¡rte. co'r a <lesativação, os catadores que garimpavam os
resíduos no meio do lixão fora'r organizados numa coopefativa e transferidos para
uma usina de triagem de residuos que fu'ciona na própria área do ateno. Esta u'idade
de triagem passou a recebe¡ e a sepârar g.t de resíduos sóridos urba'os produzidos
diariamente no município.

Após o processo de separação, por volta de 45t do resíduo 
'ão 

aproveita<lo é
eucaminhado a un.' aterro sanitário localizado no Mu'icípio de Guarulhos (cDR-
Guarullios - certro <le Disposição de Resíduos). Atualmerìte o ate*o de Atibaia
continua recebendo resíduos da construção civil, e'quanto não se encontra urn local
adequado para a ûnplantação de um aterro para este materiaÌ.

Algurnas medidas paliativas fora'r tomadas pelas autoridades mu'icipais de
Atibaia, colxo o ¡ecob.imento do lixo com terra argilosa e a i'stalação de uma cerca
para i'rpedir a entrada de pessoas estranhas e anirnais na á¡ea do rixão (Fotos 5.14 e
5. r s).
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Foro 5.14 e 5.ls - Lixão de Atibaia transformado em aterro controrado,
implementação de medidas mitigadoras, como cobertura dos resíduos com

após a

terra.

Foto:Prefeituraffi

A coleta do resíduo abrange 100% da área urbana consolidada, e também
contempla alguns bainos mais distantes, servidos por estradas de terra, o qLle complica
o acesso dos caminhões para a recorha dos resíduos nos períodos chuvosos.
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Por outro lado, os bai*os rurais que'ão dispõem do serviço de coreta, acatrarn
por inceritivar a disposição cros resíduos em teffenos baldios, várzeas de rios, poços e
fossas abandonadas.

Os imnactos sociais e de saÍrde ¡rública:
Há por parte da empresa de Saneanreuto Ar¡biental de Atibaia (SAAE) um

Ten¡o de Ajustamento de conduta (TAC) celebrado com a cornpa,hia de Tecuorogia
de saneamento A'ibiertal do Estado de são pauro (.ETESB), onde urnas das
exigências é que a área seja monitorada.

Para tal, existe uma parccr.ia e¡rtl.e o lnstituto de Geociôncias da universidade
de são Paulo (IGc/uSp) con.ì a autarquia SAAE, com intuito de auxiriar no
luronitoramento das águas subtenâneas e superficiais do Rio Atibaia.

A parceria colrstatou alguns impactos na área do antigo lixão, agora ateno
controlado: desconfiguração da paisagem causada pela presença do lixo e pela
remoção da cobertura vegetal, a geração de gás e de percolado, âssoreameDto e
obstrução de cursos de água superficiais, clcslizamento do maciço de Iixos,
afastarnento da fauna s vestre, dese'volvimento de vetores de doe'ças, desvarorização
ímobiliá¡ia e queda na qualidade de vida da população do entorno.

Como conseqüência, há um comprometimeuto da App (área de preservação
permarente) da Yfuzea do Rio Atirraia, esparhamento de rixo na região da mata ciriar
do rio, indicios de contamillação do solo, bem como das águas superficiais e
subte*âneas pelo percolado e um sério problema social e de saúde pública junto à área
do lixão.

Forarn perfurados quaûo poços de monito¡amento do aqüífero livre local,
obedecendo a seguinte distribuição:

. Pl - poço a montante do aterro, portâ'to, não influenciado pelo mesrno,
te'do como função à obtenção de varores de referôncia da fuea
(background);

" P2 / P3 I p4 - poços a jusante do atemo, portanto, influenciado trrelo
mesmo, terrdo corno fuução à obtenção de valores que venham a indicar
oontaminação.
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Esses poços foram confeccionados segundo a NIIII 13.g95 _ ABNT (1997).

Para a freqüência das coletas e parâmetros anarisados, seguiu-se a determinação

do setor de Resíduos Sólidos Domiciliares e de Serviços de Saúde (ERTR) da

CETESB.

os parâmetros de potabiridade foram analisados em função da portaria n. 1469

de 29 de dezembro de 2000, substituída pela portaria do Ministério da Saúde no 51g de

25 de r.narço de 2004.

u'r bom parâmetro indicador de contarni'ação de águas por aterros deve

apresentar as seguintes características: ser e'co'trado'o lixo, ser móvel na água, ser
pouco sensível aos p'ocessos de troca iôlrica e outras reações quilicas no solo para se

mantsr om solução, ter baixas concelìtrações .as águas naturais das adjacôncias e
facilmente analisados.

Por ser um solvente de muitos sais e alguns tipos de matéria orgâ'ic a, a âgua
pode ser vista como uma solução eletrolítica, ou seja, os colÌstituintes naior.es c
rnenol'es estão dissolvidos e preselìtes na forma iônica, que podem ser deterninados
pela capacidade de conduzir corrente elétrica, deno rinada de condutividade elétrica
(Gráfico 5.2).

GRÁFICO 5.2 - Valores de condutividade elétrica (unidade uS/cm).

por: Kleber Cavaça

Pa'a o parâmetro "co'dutividade elét¡ica", a legislação não sugere urn varor

¡náximo permitido (V.M.p.). Intelpretando os valores acima, conclui_se:
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P 0l - poço de referência, que apresentou valores pouco expressivos dc

condutividade (1" coleta: 224 uSlcm / 2 coleta: 156,4 uS/crn / 3u coleta:

175,8 uS/cm);

P 02 - localízado a jusante do aterro, apresentou valores expressivos de

condutividade elétrica, principalmente nas coletas realizadas em agosto e

novembro que compreendem o período de estiagem. Já na coleta do

período chuvoso teur-se valores menores. Isto pode ser explicado pela

rnaior diluição dos sais no período chuvoso e uma saturação de sais no

¡reríod<r seco (1" coleta: 4520 uSicm l 2" coleta:4640 uS/cm / 3" coleta:

2820 uS/cm);

P 03 - localizado a jusante do aterro foi o que apresentou os maiores

valores de condutividade elétrica e cefiamente isso se deva ao fato de

além da influência do aterro, estar havendo infiltração de esgoto. Quanto

ao valor do período chuvoso estar mais baixo, isso deve à mesma

situação veri{icada no P02 (1" coleta: 8290 uS/cm / 2" coleta: 8940

uS/cm / 3" coleta: 4090 uS/cm);

P 04 - ê o mais próxirno do Rio Atibaia e que provavelmente sofre maior

influência deste corpo de água (l'coleta: 469 uS/crn / 2" coleta: 1404

uS/cm / 3'coleta: 1200 uS/cm).

Associando-se com o valor de condutividade elétrica do percolado, que foi

5450, nota-se que o material lixiviado, que é liberado pela massa de resíduo apresenta

um elevado valor deste parâmetro. Provavelmente o mesmo vem infiltrando no solo e

atingindo o aqüífero livre.

Outro parâmetro selecionado foi o cloreto.

O cloleto é urn ío¡r que possui características que lhe confere grande utilidade

na irìterpretação das anålises das águas subteruâneas (Gráfico 5.3).



GIìAFICO 5,3 * Valores de Cloreto (unidade mg/L),

P03 P04

tr l"coleta (08/03)

@2acoleta (11/03)

D 3acoleta (02/04)

trV.M.P (valor máximo
perm¡to pela portaria
nol469 do MS)

I

Elaborado por: Kleber Cavaça Carnpos.
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Para o parâmetto "cloreto", a legislação sugere um V.M.P. de 250 mglL

Interpretando os valores acirna, conclui-se:

P 0l - não apresentou valores expressivos de cloreto (lu coleta: 10 mg/L

/ 2 coleta: l0 mg/L / 3" coleta: 15,75 mglL). Ficou sempre abaixo do

V,M,P;

P 02 - Iocalizado a jusante do ateuo, apresentou valores expressivos de

cloreto, onde houve um aumento progressivo da 1" para 3" coleta (1'

coleta: 805 mglL / 2 coleta: 870 mglL I 3' coleta:955,20 mg/L). Todos

os valores excederarn o V.M.P;

P 03 - localizado a jusante do aterro, foi o que apresentou os nlaiores

valores de concentração de cloreto, possivelmente se por haver, além da

influência do atero, infiltração de esgoto (1" coleta: 1155 nglL / 2"

coleta: 1290 mglL /3" coleta:839,74 mg/L). Todos os valores excederam

o V.M.P;

P 04 - é o mais próximo do Rio Atibaia e que provavelmente sofre maior'

influência deste corpo de água. Os valorcs para cloreto sofrem uma baixa

nas concentrações, ficando abaixo do V.M.P (1" coleta: 240 mglL I 2

coleta:220 mglL I 3 coleta:94,47 nglL).
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Associa¡rdo-se com o valor de cloreto do percolado, que foi 986,69 mgll-, nota-

se que o material lixiviado, que é liberado pela massa de resíduo apresenta um elevado

valor deste parârnetro. Provavehnente o rnesmo vern infiltrando no solo e atingindo o

aqi.iifero livre.

O sódio, pol ser outÌo impoÍante indicador de contaminação é apresentado

abaixo, porém, sua análise foi efetuada somente nas 2u e 3" coletas, confonne

exigência da CETIISB (Gráfico 5.4).

GRÄFICO 5.4 - Valores de Sódio lunidade mplll.

Para o parârnetro "sódio", a legislagão sugere um V.M.P. de 200 mg/L.

Interpretando os valores acima, conclui-se:

P 01 - não apresentou valoles expressivos de sódio (2" coleta: 14,7 mglL

/ 3n coleta: 16,2 mg/L). Ficou sempre abaixo do V.M.P;

P 02 - localizado a jusante do aterro, apresentou valores expressivos de

sódio (2" coleta: 390 mg/L I 3" coleta: 388 mg/L). Todos os valores

excederam o V.M.P;

P 03 - localizado a jusante do aterro, foi o que apresentou os rnaiores

valores de concentração de sódio, possivelmente por haver, alérn da

influência do aterro, inhltragão de esgoto (2" coleta: 718 ng/L l3" coleta:

450 mg/L). Todos os valores excederam o V.M.P;

P 04 - é o mais próximo do Rio Atibaia e que provavelmente sofre naior

influôncia deste corpo de água. Os valores para sódio sofrem uma baixa



126

nas concentrações, ficando abaixo do V.M.P (2" coleta:67 mglL /3"
coleta: 91,7 mg/L).

Associando-se os tr'ês parâmetros selecionados, fica claro a relação que há entre

os rnesmos.

Os valores que excederam os V.M.P, permitern verificar que está havendo urna

deterioração das águas do aqüífero livle do antigo "lixão de Atibaia". Resta saber, se

essa deteriolação ó ploduto unicamente do percolado do "antigo lixão", ou se há

tambénr uma contribuição do esgoto lançado in nalurü, e acurnulado nas imediações

do aterro.

O cenário só não ó pior, pois na área do antigo "lixão", apesar de haver uma

ocupação irregular em todo seu entorno (favelas), segundo informações verbais dos

moradorcs da localidade, não há poços rasos captando água subterrânea para consumo

humano, uma vez que todos os domicílios estão ligados à rede pública de água corn

car'átcr oficial e "clandest iuo".

No entânto, as pessoâs que habitanr esto ontomo vivem em oondições mínimas

de higiene, num ambiente insalubre, pois estão próximas aos resíduos e sobre un-r

pântano de esgoto.

5.2.7. As unidades prestadoras de serviços de saúde humana e animal

O Quadro 5.45 traz a relação das unidades plestadolas de serviços de saúde

humana e animal de Atibaia.
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QUADRO 5.45 - Relação de unidades prestadoras de serviços de saúde humana e

anirnal de Atibaia.

5,2.7.1, Os resíduos das unidades prestadoras de serviços de saúde humana e

animal

A definição de resíduos de serviços de saúde (RSS) é dada pelo Art. 1'da

Resolução CONAMA n" 283 de 12 de julho de 2001:

Arl. l' - Para os efeítos desta Resolução definetn-se:

I - Resíduos de Servíços de Saúde são:

a)aqueles provenientes de qualquer unidade que execute afividades de

natureza médico-ass istencial hutnana ou anitnal ;

b)aqueles provenienles de centros de pesquísa, desenvolvimento r¡u

experinentação na área defarmacologia e saúde;

c)ntedicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados ;

d)aqueles provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de nedicina legal;

e) aqueles provenientes de barreiras sanitarias.

O Capítulo II "ABRANGÊNCIA" da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC

t'to 33 de 25 de fevereiro de 2003 e a RDC n' 306 de 07 de deze¡lbro de 2004 da

Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA), define geradores de RSS como:

sERVrÇO QUANTIDADE ANO DO LEVANTAMENTO

posto de saúde t7 2000

hospitâl 4 2000

clínica odontológica 87 I 999

clínica vcterinária 23 zoo4

emprcsa funerária 5 2000

farmácia 56 2000

clínica + ambulatório 2t 2000

Ironte: Relatór'io "Ëixo de oportunidadcs em negócios, csportes, turismo e lazer". -PËA,2002
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(...) defìne-se como geradores de RSS todos os serviços que prestenl

atenclintento à saúde huntana ou anitna[ incluindo os prestadores de serviço que

pronrovatn os programas de assistência domiciliar; selviços de apoio à preser.vaçã.o

da vida, indústrias e serviços de pesquisa na area de saúde, hospitais e clínicas,

serviços ambulaloriais de atendimenlo médico e odontológico, serviços de

acupuntura, taluagem, serviços veterin/trios destinados ao tratamento da saúde

animal, serviços de atendimento rødiológico, de radioterapia e de medicina nuclear,

serviços de tretanxento quintioterápico, serviços de hetnoterapia e unidades de

produção de hentoderivados, laboratth"ios de análises clínicas e de anatr¡ntia

patológica, necrolérk¡s e serviÇos onde.se realizetn atividades de entbalsantantettto e

serviços de ntedicina legal, drogarias e .farntácias, inclusive as de manipulação,

estabelecinentos de ensíno e pesquisa na área de saúde, unidatles de controle de

zoonoses, indústrias farrnacêuticas e bioquínúcas, unidades móveis de atendimento à

saúde, e dentais serviços relacionados ao atendimento à saú¡le que geretn resíduos

perigosos.

(-..) deJinenrse como geradores de RSS tr¡dos os serviços que relacionados

cotn o alendimenlo à saúde humana ou animal, ínclusive os prestadores de assistência

donticílíar de trabalhos de campo; lal¡oral¡irios dnalíticos tle produtos para saúde;

necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamento

lanatopra,\.ia e sotnatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e

farnacias inclusive de manípulação; estabelecirnent<¡s de ensitto e pesquisa na ¿irea

de saúde, centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farrnucêuticos,

intportadores, distrihui.dores e produtores de materìais e controles para diagnóstico in

vitro; unidades móveis de atenditnento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de

tatuagen, dentre outros similares.

Os Arts. 4' da Resolução CONAMA 283 de 12 de julho de 2001 e 3. da

Resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005, determinam que caberá ao gerador

dos RSS a responsabilidade pela disposição dos resíduos:

Art. 4'- Caberá ao responstivel legal dos eritubelecimentos .já referidos no

nesta llesolução, a responsabilidade pelo gerenciarnento de seus resíduos desde a

geração até a disposição final, de fornta a atender aos requisitos ambientais e de
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saúde pública, sent prejuízo da responsabilidade civil solidaria, penal e

(Idnxinistrativd de outt'os sujeitos envolvidos, em especial os transporladores e

depositarios finais.

Art. 3'- Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsá.vel

legal, referidos no art. l' desta Resolução, o gerenci(lnrcnto dos resíduos desde a

geração até a disposição final, de.fonne a atender aos requisitos ambientais e de

saúde pública ocupacional, sern prejuízo de responsabilização solidária de todos

ttqueles, pessoas.ftsicas e jurídìcas que direta ou indit.etantenle, causenl ou pos,\^qtn

causar degradação anúienta[ ent especial os transportadores e operadores das

instalações de tratamento de disposição.final (...)

Quanto à fiscalização do cumprimento dos artigos citados acima, o Capítulo III

- "GERENCTAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVrÇOS DE SAúDE" da

Resolução da Diretoria Colegiada, RDC n' 33 de 25 de fevereiro de 2003, afirma ser

de responsabílidade dos órgãos públicos esta incurnbência.

S- É de responsabilidade dos órgãos públicos responsaveis pelo

gerencidnrcnlo cle resíduos, a apresentação de docutnento aos geradores de resíduos

de serviços de saúde, certificando a responsabilidade pela coleta, transporte e

destinação fnal dos resíduos de serviços de saúde, de acordo cotn as orientações dos

órgãos de meir¡ atnbiente.

Um outro resíduo gerado pelas unidades prestadotas de sewiços de saúde

humana e animal são os cadáveres humanos e cârcagas de auirnais.

A Resolução da Diretoria Colegiada, RDC n' 33 de 25 de fevereiro de 2003,

CAPÍTULO VI - "CLASSIF-ICAÇÃO", enquadra estes cadáveres no grupo dos RSS,

como:

7,4 - GRUPO D (RESÍDUOS COMUNS) - são todos os resíduos gerados nos

serviços ahrangidos por esta resolução que, por suas características, não necessitant

de processos diferenciados relacionsdos ao acondícíonanento, identdicaçõo e

tratdmento, devendo ser considerados resíduos sl¡lidos urbanos - RSU.
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De acordo com esta Resolução, são enquadrados neste grupo os:

-cadáveres de anintais, assint cottto camas desses anitnais e suas.forrações.

obs: Os cadtiveres de anintais erranles ou dotnésticos, não siío considerados

RSS. A destinação final destes deve ser feita de acordo con as nonnos ntunicipaís ou

do Distrito Federal.

5.2.7"2. O esgoto das ¡lnidades prestaeloras de serviços rlc saúde hurnana c animal:

O esgoto hospitalar que é lançado in natura na rede de esgoto, atingíndo corpos

híclricos superficiais utilizados pala abastecimento públicos é um fato que vem

despertando preocupação na comunidade científica - ll Seminárío de Meio Ar¡biente

e Saúdc da UNIFESP, 2005.

Estc esgoto é composto de materiais biológicos (resto de sangue, secreções de

doentes etc), químicos radiológicos, alérn de bactérias resistentes a medicamentos. O

problerra não é recente, mas alérn do risco para a saúde, esta sendo associado aos

temores de escassez de água.

Em Atibaia, pode-se considerar colno unidades prioritárias, no que tange o

esgoto, as clínicas, ambulatórios e hospitais, uma vez que lidam com doenças infecto-

contagiosas e lançam o esgoto gerado sem tratamento algum na rede coletora, que

deságua diretamente no Rio Atibaia e outros afluentes.

Quanto às clínicas vcterinárias, a preocupação com a destinação do esgoto

também ó pertineute.

Neste aspecto o tratamento do esgoto das unidades prestadoras de serviços de

saÍtde humana e animal, é recomendado pela RDC n"33 de 25 de fevereiro de 2003,

Capítulo VIi "MANEJO DE RSS" e RDC no306 de 25 de fevereiro de 2004, ao

rnencionarern que os resíduos dos grupos a seguir passem por um pré tratamento (na

própria unidade), quando na região não houver uma ETE:

' GRUPO A (potencialmente infectautes) - necessitam receber tratarnento

prévio antes de deixar a unidades prestadoras de serviços de saúde humana e

animal;

. GRUPO IÌ (quírnicos) - as excretas de pacientes tratados coln

quimioterápicos, antinooplásicos devem ser elíminadas no esgoto cot't't
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abundante quantidade de água, desde que haja Sisterna de Tratamento de

Esgoto na região onde se encontra a ulidade. Caso não exista trataurento de

esgoto, devetlr ser submetidas a tratarnento prévio no próprio estabelecimento.

Ainda, para serr,riços de saúde, farrnácias, drogarias e distribuidores de

medicamentos: os resíduos líquidos poderão sel descaúados ern esgoto

sanitário com sistcma dc tratanento, desde que autorizado pelo órgão local de

meio aml¡iente.

¡ GRUPO D (resíduos comuns) - para os resíduos líquidos provenientes de

esgoto e de águas selvidas de estabelecilento de saúde devcrn ser tratados

antes do lançamento no corpo receptor ou na rede coletora de esgoto, sempre

que não houver sistelna de tratamento de esgoto coletivo atcndendo a área onde

está localizado o seruiço, conforme definido na RDC ANVISA n'50/2002;

5.2.8. Os cemitérios

No Município de Atibaia existem tr'ês cemitérios: São Sebastião (rnunicipal),

São João Batista (municipal) e I'arque das Flores (particuìar).

Os dois primeiros são tradicionais, corn sepultamentos realizados em covas e

por tumulação, enquanto no torceiro - tipo parque, a prática do enterramento se dá por

entumulação.

O artígo 2'da Resolução CONAMA n" 335 de 3 de abril de 2003 define:

Art.2" - Parq efeito desta resolução serão adotadas os seguintes deJìnições:

I-cemitério: área destinada a sepultamentos;

a)cemitério hortzontal; é aquele localizado em area descoberta

contpreendendo os tradícionais e, o do tipo parque ou jardim;

b)cemitérío parque ou jardítn; é aquele predomínantetnente recoberto por

jardins, isento de construções tutnulares, e no qual as sepuhuras são

identíficadas por uma lápide, ao nível do chão, e de pequenas dirnensões;

c)cemitério vertical; é urn edíJício de utn ou mais pavímentos dotados de

compartimentos destinados a sepultamenlos.
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Os Quadros 5.46 e 5.47 apresentam dados relativos aos dois cernitérios

públicos de Atibaia. O Cemitério Parque das Flores, por ser paúicular, não tcve

infonnações levantadas.

QUADRO 5.46 - Cemitério São João Batista.

1) NOME: São João Batista

2) BAIRRO: Ceutro

3) INÍCIO OPERAçÃO: l90O 1t\epultarne[to ern 25106/1900)

4) CALÇÀMENTO INTERNO DÀS RUÀS:

-(x)cirncntado

-(x)glamado

5) PRESENçA DE POÇO: não

6) NÚMERO DE SEPULTAMENTOS EM 2t)O3:

-165 (média dc l4lurôs)

-adulto- 157

-criança- 08

7) TTPOS DE STIPULTAMENTOS:

(x) cova não rcvcstida

(x) cova revestida

(x) jazigo

s) TEMPO MÉDIO PARA EXUMAÇÃO: a exurnação só ocoue quando há outro

sspultamerto a ser realizado

9) oSsos APÓS EXUMÄçÃO: nicho ou ossário

10) lìEsiDuos FUNERÁRIoS: sncarninlìado ao "ater¡o controlado de Vila São

Josó" c encaninhado ao Atcrro Sanitário - CDR-Guarulhos

11) PRESENçA DE CORPOS CONSERVADOS (quândo exu¡nados): sirn (é

raro) apesar da exu¡nação exceder os três anos

f2) ORGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Serviços e Obras

13) REGIMD SEPULTAMENTO: perpótuo

14) OBSERVAÇOES: localizado ern área residencial; nas redondezas não há uso de

poços; localizado m porção mais alta dc unìa verlente voltada para o Rio Atibâiâ quc

está a 4klni águas pluviais que lavam a área interua do cernitério são lançadas para

fora do mesmo.

Elaborado por: Klebel Cavaça Campos - levar'ìlarneuto realizado cm outubro de 2004.
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QUADRO 5.47 - Cemitério São Sebastião.

1) NOME: São Sebastião

2) BAIRIIO: Alvinópolis

3) rNÍCrO OPER-A.çÃO: 1970

4) CALçAMENTO INTERNO DAS RUAS:

-(x)cimentado

-(x)gramado

-(x)solo

5) PIìESENÇA DE POÇO: não

6) NÚMERO DE SEPUI,TAMT.]NToS EM 2OO3:

-514 (média dc 43lrnôs)

-geral adulto- 278

-ctiança- 74

-carueiro- 78

-quadla nova- 84

7.'TIPOS DE SEPULTÀMENTOS:

(x) cova não revestida

(x) cova revestida

8) TEMPo MÉDlo PÁ.RA ÐXUMAÇÂ.o; a exumação ocorrc, ilncdiatâlllonte após

os tr'ês anos (média de 20 exurnações/mês)

9) ossos APós ExUMAÇ.Ão; ossário geral ou contrato para nicho

l0) RESÍDUOS FUNERÁ.RIOS: encarninhado ao "ateuo controlado de Vila São

José" e encaminhado ao Aterro Sanitário - CDR-Guarulhos

11) PRESIìNçA DE CORPOS CONSERVADOS (quando cxumados); sirn -

aploxi¡ìadameDfc de 30 a 35n/o

-Þroccdirìrcnto:(munrihcado: covciru sc'rra u corpo e vai para ossário geral)

(sapouificado: enteua outra vez)

-ondc ocorre:(rnumificação: ¡nais cornum na quadra geral corn inumaçäo no solo)

(sapouificação: rnais comurn nos carneiros)

l2) oRcÃo RESPONSÁVEL; Secretaria de Serviços c Obms

I3) REGIME SEPULTAMENTO: temporário e perpótuo

14) INFORMAÇÕES ADICIONAIS: aunlcnto do óbito de jovens por causas

violeutas / cemitério lotado / quadra corn membros inferio¡es (perna) e superiores

(braço) sepultados pois aprescntam peso supcrior a 500 gr.

lìlaborado por: Klebcr Cavaça Campos - levantalnerìto realizado em outubÌo de 2004.

Dos cemitérios públicos, o que apresentou maiores problemas anbientais e

sanitários foi o Cemitério São Seìrastião, ulna vez que há uma alta rotatividade aliada a
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defìciênoias no gerenciamento. Estes problemas estão associados ao elevado núrmero

de cadáveres conseryados (mr-rmifìoados e saponifrcados), à disposição de resídr¡os

ñrnerários e erosão pluvial (foto 5.16).

FOTO 5.16 - Cemitério público São Sebastião, Atibaia/Sp.

Foto: Kleber Cavaça Campos, 200 I

No que diz respeito ao Cemitério São João Batista, por ser perpétuo e não

haver exumações após o período de três anos, não fbi possível levantar maiores

detalhes soble a atuação de processos conservadores.

As sepulturas:

A relação sepultura

corno ftrrma de se evitar

conservadores.

O Art. 27" da Seção

Complcmentar Municipal

e o aqiiífero livre é um fator que merecc toda atenção,

danos ao recurso hídrico subterrâneo e os f-enômenos

III "DAS CONCESSÕES PNS SEPULTURAS'' dA LEi

no 274 de 1l de dezembro de 1998, Iraz. algumas
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especificações parâ as covas, porém, sem visar a proteção dos recursos hídricos

subtelrâneos:

Art. 27" - As sepulturas para inumações de cadaveres de adulîos devem ter a

profundidade mínima, comprirnento e largura de 1,55m X 2,40m X 0,0\nt

respectivamente.

Ainda sobrc a profundidade das sepulturas a Norma Técuica da CETESB

L)040D9,sobÌe "IMPLANTAÇÄO DE CEMITÉRIOS", deteflIina:

h)O nível das sepulturas deverá estar a utna dís\âncía de pelo menos 1,5m

acinta do ntais alto nível do lençol .freatico (tnedido no fim da estação de cheias).

Dislâncias ideriores poderão ser aceitas, condícionadas a estudos geológicos e

hidrogeológicos fundamenîados em coniunto cotn a tecnologia de sepultantento

empregada, os quais denonstrent existir uma condição equivalente de segurança, por

set' o subsolo extremamente favoravel à atenuação dos poluentes, em função de sua

granulometria, permeabilidade, utnidade e condição de aeração, bem como ¡;elas

condições de projeto.

i)Caso as condições naturais do terreno não permitam que as dístâncias

previslas no item anterior sejant ohedecidas, o lençol .freático deverá ser rebaixado

artificialntente atravës de instalação de um sistema de drenagem subterrânea,

convenientemente locado e ítnplantado, tomando-se os devidos cuidados para que sua

eficiência não sejø contprontetida ao longo do tempo.

Outro aspecto que chama a atenção é apresentado no parágrafo único do Art.

27'da Seção III "DAS CONCESSÕES DAS SEPULTURAS" da Lei Complemenrar

Municipal n" 214 de 11 de dezembro de 1998, que faz algumas especif,rcações para o

espaço entre as covas.

ParágraJ'o Úníco - Enlre as sepulturas de uma quadra, haverá um intervalo de

no ntnrimo 0,50m entre os lados do comprimenlo e de 0,80m entre os lados da

largura.
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No Cemitério São Sebastião, é cornurn encontrar sepulturas com intervalos

inferiores a 0,50rn, conseqùência da ausência de espaço.

As exumacões:

Quanto às exumações, os $2" o $3' do Art. 35' da Seção V "DAS

EXUMAÇÕES" da Lei Complementar Municip al n" 274 de 11 de dezembro de 1998,

determinam que as rnesmas só oconerão:

52" - Depois de passado o prazo legal necessario para a consunlação do

cadaver, ou seja, de 3 (três) anos pøra pessoas cotn idade igual ou superior a 6 (seis)

unos e de 2 (dois) anos para pessoas cont idade inferior a 6 (seis) anos.

$3' - A exumação, quando se tratar de concessão perpétua, somente serit./'eita

mediante requerimentô do responsltvel pela sepultura, observando-se o prazo míttîmo

do parágraþ anÍerior.

Os rcsíduos funcráLiosi

Conro mencionado nos Quadros 5.43 e 5.44, os cemitérios municipais de

Atibaia, os resíduos funerários (restos de roupas e câixões oriundos das exumações)

são acumulados em caçambas junto aos resíduos de varrições, e posteriormente

encaurinhados ao "aterro controlado de Vila São José", onde ficam a céu al¡eÍo

aguardando o transbordo para o Ateno Sanitário CDR-Guarulhos.

Estes resíduos funerários são focos de bactérias e fungos, o que toma

indispensável uma destinação adequada, sendo o mais indicado à incineração.

Como conseqüência, o órgão ambiental do Município de Atibaia - Sanearnento

Ambiental <le Atil¡aia (SAAE), chegou a esboçar um parágrafo que trate do assunto

"DESTINAÇÄO DE RESÍDUOS DII CEMITÉRIOS", para que fosse pteiteada a

iuclusão no Plano Diretor, porém, por razões desconhecidas está idóia não se

concretizou. A elaboração do referido parágrafo teve a colaboração do Prof Alberlo

Pacheco do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.

O r.\rt. 9'da Resolução CONAMA n'335 de 3 de abril de 2003 determina que:

Art.9" - Os resíduos sólidos, não humanos, resultantes da exwnação

dos corpos deverão ter deslinação a¡nbiental e sanitariamente adequada.
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A Nornra Técnica da CETESB L.1040199, sobre "IMPLANTAÇÃO DE

CEMITÉRIOS'', detemina:

j)Resíduos sólidos relaciottados a exumação dos corpos, taís como urnas e

ntalerial descartrivel (luvas, sacos plásticos, etc) deverão ler preÍerencialmente, o

mesnxo trdtamento dado aos resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde, de

acordo cotn a legislação vigente (Resolução CONAMA n'5 de 1993 e, no caso de

incineração local, Nornta CETESB 815.011 se os resíduos sólidos forem enterrados

no próprio cem,itério, devera ser usada unicantente à zona de sepultarnento com

recobrintento nthtinto de 0,5nt de solo. Fica vetado o uso da.faixa específica no itent

5.c para tal finalidade

No que tange aos resíduos funerários, questiona-se se os resíduos gerados no

Cemitér'io Parlicular Parque das lìlores vêm recebendo uma destinação adcquada.

5.2.8.2. O licenciame¡rto ambiental

Quanto à necessidade de um licenciamento ambiental parâ a operação de

cemitérios, o Art. 1" da Resolução CONAMA n'335 de 3 de abril de 2003, detennina

que:

Ar1.1 ' - Os cemilérios horizontaís e cemilérios verticais, doravante

denontinados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento

ambiental, nos termos desta Resolução, setn prejuízo de outras normas aplicáveis á

espécie.

O Art. I l" da Resolução CONAMA n'335 de 3 de abril de 2003, determina

quo:

Art.]] '- Os cemitérios existentes e licenciados, em desacordo cont as

exigências conlidas nos Arts. 4" e 5", deverão no prazo de cento e oitenta dias,

contados a parlir da publicação desta Resolução, firmar com órgão ambiental

competenle, lermo de cornltrotnisso para adequação do empreendimento.



138

Pelo que se sabe, os cemitérios púbricos de Atibaia ainda não se adequaram às

exigôncias da resolução citada.

5.2.8.3. A proteção à saúde do trabalhador

Nos ce'ritérios públicos de Atibaia, há urn descumprimento às normas de
proteção à saúde do trabalhador, que executa as funções funerárias se¡n cuida<los
higiê'icos e sanitár'ios, ficando expostos aos riscos de infecção associados a cadáveres
durante o sepultamento e quando da exumação.

Esta situação é r¡encionada por Healing et.at (1995) apud pacheco et.al Qto
prelo), que trata dos perigos que co¡rem todos os que ma'ipulam cadáveres, dos riscos
de infecção associados com corpos em sepultamentos antigos e recetrtes e como os
nlesmos podem ser minimizados.

cabe à autoridade responsável, conscientizar os trabalrradores desses locais para
a necessidade do cumprimento das normas higiênicas e sanitárias como forma de
preseivar sua saude.

cabe, ta'.rbér.n, alertar as autoridades 
'ru'icipais 

a'ecessidade de políticas de
gestão para os cemitérios, corno forma de garantir a preservação ambiental e o
cumprimento das regras sanitárias.
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6. CONCLUSÕES E RICOMENDAÇOES

6.1. Conclusões

O objetivo deste trabalho foi avaliar ambiental e preliminarmente as fontes

geradoras de contaminação dos recursos hídricos do Município de Atibaia/Sp.

A proposta utilizada trazia a possibilidade da aplicação de cinco níveis de

avaliação das fontes geradoras de contaminagão, cada qual com suas peculiaridades.

Como a cscala do trabalho foi o n-runicípio, a lueslna enquadr.ou-se no primeiro

nível, o qual permitiu unr levantamento e avaliação preliminar das pr.i.rcipais fontes

geradoras de contaminação.

Para escolha e definição da lista das fontes que forarn abor.dadas, o

conhecimento empírico aliado às informações obtidas por consultas bibliográficas e

em órgãos municipais desenrpenhararn papel fundamental. Chegou-se, então, a oito

fontes, que lançadas em bases cartográficas (topográfica, hidrográfica, pedológica e

geológica), serviram de apoio e meio de se vislurnl¡rar a distribuição espacial das

rnesmas.

Outro aspecto a ressaltar é o acesso às infonnações sobre o assunto.

Nesta diligência, encontrou-se algum obstáculo junto d.os ór:gãos públicos.

Muitas das infolmações estavam dispersas e "engavetadas", ou então, a existência de

um mesmo projeto para a mesma área com resultados diferentes.

Sorna-se a isso, o fato de que as áreas contaminadas, suspeitas ou potenciais

trazerem uma série de conseqùências negâtivas aos municípios:

. existência de riscos à segurança das pessoas e das propriedades;

' riscos à saúde pública e dos ecossistemas;

. restrições ao desenvolvimento urbano e econôrnico;

* redução do valor imobiliário das propriedades.

Esses fatoles tivetam grande peso na dificuldade para obtenção de infomrações,

talvez pela existência de temores quanto às restrições ao desenvolvimento urbano,

econômico e à rcdução <io valor imobiliário das propriedades, pelas localidades

afetadas.

O trato e a atitude diante desta questão, pelo poder público local,

indiscutivelmento, como eÍn tantos outros municípios brasileiros, nrostraram-se
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negligente e olnissa, qualtto à solução imcdiata dos problemas de interesse sócio-

ambiental.

Na esfera estadual, o órgão ambiental (CETESB) possuí uma imporlante

feramenta para gestão das áreas contaminadas - o Manual de Gerenciamento de Áreas

Contaminadas, que foi confeccionado tendo como foco as áreas rnetropolitanas do

Estado de São Paulo. Ocore que boa pafte dos municípios paulista, como Atibaia, não

apresentallr um corpo técnico especializado e disponibilidade de reaursos financeiro

para a implementagão de políticas de gestão de área contarninadas.

Quanto à hierarquização das fontes (de maior para a de menor risco)

aptesentada r.ra avaliação preliminar ambiental, a mesma teve como finalidade definir.

prioridades e possibilitar urn direcionamento de Lecursos humanos e finalceiros.

6.2. Rccomendações

A finalidade desto capítulo foi Trazer recornendações e propostas aos órgãos

públicos de Atibaia, responsáveis pelas questões abordadas neste traballro e munir o

legislativo de informações pala elabor.ação de leis que visem a seguranga, a saúde

pública e o meio ambiente do rnunicípio.

A seguir foram listadas recomendações vistas como prioritárias, para ações

futuras, as quais podem servir de objeto para outras pesquisas.

I) Postos revendedores de combustíveis (PRCs)

. Inventário do número exato de PRCs existentes no município e a situação

dos mesmos em relação à Resolução CONAMA n 27j d,e 29 d,e

novembro de 2000;

. levantamento do número de tanques de armazenagem de combustível

(TAC) existente em cada PRCs;

. levantamento do tipo e da quantidade de combustível estocada em cada

PRCs;

. verificação de conro vem sendo destinado os efluentes gerados nos PRCs;

e detalhamento do uso e ocupação do solo nos arredores dos PRCs;

. estabelecirnento de períodos do dia para operações de transferêlìcia de

combustível de caminhões para os TAC;

¡ confocção de plantas indicadoras das áreas de riscos ao redor dos PRCs;
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situação dos PRCs que estão desativados, quanto ao risco que possarn

ofelecer;

criação de legislação que obrigue a fixação de placas nos PIICs

informando o produto comercializado, associado aos códigos ONU e as

conscqüôncias dc unr incidente;

viabilidade para instalação de hidrantes em quarteirões onde existem

PRCs;

envolvimento dos órgãos municipais atinentes, na frscalização destes

estabelecirnentos verificando o cumprirnento das noLlnas de

funcionamento dos PRCs, segundo a Resolução CONAMA n'27J de 29

de novembro de 2000.

II) Esgoto sanitário

! colr'ìo preconizado na Conferência Municipal das Cidades, realízada em

Atibaia ern 2003 (PEA, 2003), o acesso à prestação dos serviços de

saneamento e saúde pública deve constar das políticas públicas de

aplicação efetiva, e estar âtrelados aos planos de desenvolvimento da

cidade;

. estudo de viabilidade para expansão da rede de água e de esgoto, para

todo o município;

, estabelecimento de um programa que vise proteger a qualidade das águas

dos poços, em áreas onde não há rede de água e esgoto, através de

análises periódicas, gratuitas;

. estudo de viabilidade para implantação de pequenas ETEs altemativas, de

baixo custo, tendo como base às micro bacias;

' associação das enfermidades relatadas em postos de saúde e outras

unidades prestadoras de serviços de saúde com a ausência de coleta e

distribuição de água tratada;

. levantamento do modo como as atividades iudustriais estão tratando e

dispondo scus cfl ucntcs;

. controle da qualidade das águas subterrâneas captadas de poços

instalados em antigas áreas onde houve atividade agrícola.
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III) Atividade agrícola

. mapeanento das propriedades com atividade agrícola em escala

comercial, e daquelas que estão sendo desativadas;

. lnapealnento das áteas mais críticas, no que tange a doenças de

veiculação hídrica;

. associação das enferrnidades relatadas ern postos de saúde e outras

unidades prestadoras de selviços de saúde cotn a pacientes que tetiham

contato colx agrotóxicos ou vivarn em ambientes onde se faz uso dos

rnestnos;

. levantamento da situação das casas que comercializaltt agrotóxicos;

' fiscalização por pafte do município, sobre a disposição das embalagens

vazias de agrotóxicos;

. curlrprimento e fiscalização da legislação em vigor.

IV) Atividade industrial
¡ levantarnento do uso e ocupação do solo no entomo das áreas industriais,

com destaquo parâ o consumo de água subterrânoa;

¡ levantamento da existência de Tanques de Armazenagem de

Combustíveis ou de outras substâncias que venham a ameaçar os bens a

proteger;

¡ levantamento do modo oomo este setor vem dispondo seus resíduos

sólidos e líquidos;

o cumprirnento e fiscalização da legislação em vigor.

V) Transporte de produtos perigosos (dutos e rodovias)

r a recomendação principal refere-se aos caminhões que adeutram a área

urbana do município;

. maior controle destes, pela def-esa civil;

. levantamento do núrnero de veículos que adeufiam a cidadc e tipo de

produto transportado;

. estabclecimento de períodos e de rotas preferenciais para que estes

veículos possam adentrar a cidade;
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. implantação nas rodovias, de placas destacando a proibição de paradas de

carninhões transpÕfiando cargas perigosas ao longo de acostamentos e

nas faixas adjacentes, conforme a legislação preconiza;

r levarìtamento do uso e ocupação do solo ao longo dos dutos e rodovias;

I estabelecirnento dos pontos críticos;

. cumprimento e fiscalização da legislação em vigor.

Vl) Unidades prestadoras de serviços de saúde humana e animal

(uPssr{A)

" localização em base carlográfica das UPSSHA;

n diagnóstico do tipo e quantidade de resíduos gerados pelas UPSSFIA;

o controle das condições de coleta, armazenamento, transpofte, tratamento

e disposição dos resíduos;

. caracterização do esgoto gerado pelas UPSSHA, e sua coleta e

tratanrclì1o;

o implementação nas unidades de material infonnativo para todos os

funcionários sobre as característica dos resíduos gerados;

. cumprimento e fiscalização da legislação em vigor.

VII) Á,terro de resíduos

o verificação da eficácia das obras de mitigação implantadas até o

momento;

' implantação de rnedidas rnitigadoras, corno dreno e queima dos gases;

. implantagão urgente de ateno de inertes;

¡ remoção da população que habita a favela de Vila São José, ao lado do

atgrro;

. instalação de uma rede alternativa de coleta e afastamento do esgoto dos

domicílios adjacentes ao aterro;

" curnprimento c fiscalização integral do Termo de Ajustamento de

Conduta (TAC).
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VIII) Cemitérios

r mapeamento das quadras do Cernitério São Sebastião, com maior

freqüência de fenômenos conservadores;

' adequação dos públicos às exigências da Resolução CONAMÀ n'335 de

28 de maio de 2003;

. destinação ambiental c sanitária adequada dos resíduos futterários,

segundo a Resolução CONAMA n" 335 de 28 de maio de 2003;

' colltrole da qualidade do aqüífer-o livre no entorno dos cetnitérios do

município (públicos e particular).

Além das recomendações pontuadas acima, faz-se necessário que os órgãos

públicos trabalhem em sintonia e olganizetn bancos de dados que possibilitem o

gntrosarÌr.ento e a troca de inforrnações entre eles.

Urge a criação da Vigilância Ambiental, como veículo oficial fiscalizador das

fontcs e atividades geradoras de contaminação e protetor dos bens a proteger.

É importantc o estabelecimento pela CESTESB, de ûrtercârnbios capacitadores

de agentes rnunicipais para atuarelrl como fiscalizadores, o que possibilitaria a

disseminação do conhecimento e a elaboração de um banco de dados sobre as

atividades geradoras de contatninação dos recursos hídricos e de outt'os

compaltimentos amtrientais, além de completar o banco de dado do órgão ambiental

estadual, o qual se mostra desatualizado. Este processo visa subsidiar a implementação

de atitudes preventivas e não corretivas e reativas como é de comum.

É prirnordial e de direito, que a população tenha acesso às infonnações sobre o

problema das áreas potenciais, suspeitas e contaminadas do município, para que

possam atuar como agentes fiscalizadores, coblando atitudes proativas e preventivas

dos órgãos públicos municipais. Que o assunto seja abordado em cursos, palestras e

audiências públicas. É fundarnental a participação do legislativo fazendo o elo entre

comunidade e os órgãos.

Às recomendações apresentadas, cabe norlear as prioridades na iruplantação de

medidas preventivas e corretivas e embasar o município na elaboração de dispositivos

legais que visem a proteção da saúde arnbiental.
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Como illstrumento de formulação e implementação de políticas públicas

voltadas ao dcsenvolvimento sustentável, recomenda-se a elabolação de uma Ageuda

21 local que conternple, dentre outros temas, o abordado neste trabalho.

Por outro lado, deseja-se que este trabalho venha a garantir a qualidade de vida

da população do Município de Atibaia e propiciar linhas de pesquisas para estudos

futuros.
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