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1. INTRODUÇÃO

Até meados da década de 80, as ações da CETESB concentravam-se

prioritariamente na Grande São Paulo e Baixada Santista. No interior do Estado, sua

atuação contemplava, basicamente, o licenciamento das fontes poluidoras. Com a

migração das indústrias para o interior, a CETESB passou a trabalhar de maneira mais

descentralizada, incrementando as ações corretivas junto às fontes de poluição. Foi assim

no setor cerâmico, cujo adensamento na região de Santa Gertrudes ocorreu na década de

80 do século XX.

No final da década de 80, já com a ação corretiva de controle de poluição junto às

cerâmicas, a CETESB constatou a presença de altas concentrações de metais pesados

nas águas da bacia do Córrego da Fazenda Itaqui.

Em meados da década de 90, a CETESB monitorou o solo, os sedimentos, a água

e os peixes de lagos formados por antigas cavas abandonadas de extração de argila, das

diversas indústrias cerâmicas instaladas na região, concluindo pela existência de

contaminação em diferentes graus nos meios analisados. A responsabilidade pela

contaminação da área não pôde ser atribuída a apenas uma empresa, pois, sabe-se que

no passado, as cavas abandonadas receberam resíduos cerâmicos de diversas

proveniências.

Em 1997, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) assinou

um acordo de cooperação técnica com o Governo Canadense, e a Região dos Lagos foi

escolhida como experiência piloto para o desenvolvimento da técnica de negociação de

conflitos envolvendo várias partes interessadas. Foi concebido assim o Projeto

Corumbataí Cerâmicas. Esta região foi escolhida como piloto pelas seguintes razões:

a) o problema ambiental não podia ser resolvido rapidamente pela metodologia de

controle convencional, uma vez que não era possível encontrar os responsáveis pela

contaminação;

b) o problema estava restrito a uma área conhecida e já havia um diagnóstico

preliminar da situação;

c) o rio Corumbataí, que recebe influência direta da região de Santa Gertrudes, é o

único manancial de abastecimento da cidade de Piracicaba, que possui cerca de 350.000

habitantes;

d) o pólo de Santa Gertrudes tem grande importância nos cenários estadual e

nacional;

e) pela inexistência de legislação sobre áreas contaminadas.

A cooperação com o governo canadense através do Projeto “Watershed 2000”
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possibilitou a disponibilização de técnicas de envolvimento do público e de planejamento

de ações. Estas técnicas mudaram a perspectiva do trabalho da CETESB, transformando

a ação de comando e controle, para o envolvimento dos diferentes segmentos, rumo a

soluções definidas conjuntamente, sem perder de vista as imposições legais que os

órgãos ambientais devem respeitar.

O encaminhamento de alternativas para solução de problemas ambientais passa

pela aplicação dos dispositivos legais vigentes, pela inserção dos aspectos técnicos,

econômicos e sociais e, principalmente, pelo envolvimento das partes interessadas

“multstackholders”; nessa ótica, a condução de ações coordenadas entre os diversos

parceiros indica uma mudança de paradigma no gerenciamento ambiental, passo

significativo na direção do desenvolvimento sustentável.

A experiência de atuação conjunta que vem sendo desenvolvida no Estado de São

Paulo entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a CETESB e as indústrias

cerâmicas de piso esmaltado de Santa Gertrudes é inovadora porque integra várias áreas

no campo do gerenciamento ambiental. Equipes de planejamento, de controle e

prevenção à poluição,  de pesquisa, de licenciamento e recuperação ambiental estão

trabalhando junto às indústrias da região (Quadro 1).
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Quadro 1. Os parceiros - Multistakeholders

Agentes das etapas do processo :

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)

Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA)

Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais (DEPRN)

Instituto Florestal (IF)

Fundação para a Produção e a Conservação Florestal  do Estado
de São Paulo (FF)

 Atores incorporados ao Projeto no decorrer dos trabalhos:

Diretoria do Sindicato dos Ceramistas

Dirigentes industriais representativos das cerâmicas

Prefeito Municipal de Santa Gertrudes

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Cerâmicas

Câmara de Vereadores de Santa Gertrudes

Ministério Público: Curador do meio ambiente

Sociedade civil organizada (organizações não-governamentais, entidades
de classe etc.).

Universidades.

O Projeto Corumbataí Cerâmicas apresenta a metodologia de Negociação de

Conflitos como ferramenta na solução de problemas ambientais envolvendo diversos

setores da sociedade e se propõe a recuperar a área contaminada da Região dos Lagos,

melhorar a qualidade ambiental da região e devolver um pouco de sua provável beleza

original. Sugere a reorganização dos espaços, estabelecendo como principais referências

o conjunto dos lagos, cujos leitos serão recuperados, e as  margens serão objeto de

plantio com espécies vegetais típicas da região. Também é apresentado o

desenvolvimento e a implementação de programa de prevenção à poluição junto ao setor

cerâmico de pisos e revestimentos do pólo cerâmico de Santa Gertrudes e Cordeirópolis.

Este Relatório pretende  compilar todos os trabalhos e informações desenvolvidos

na Região dos Lagos de Santa Gertrudes, que denominaremos Região dos Lagos ao

longo deste documento, assim como relacionar as ações em curso, com seus resultados

e projeções.
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2. OBJETIVOS

O Projeto Corumbataí Cerâmicas tem por objetivo principal recuperar e reabilitar a

microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui, com base na metodologia canadense para

resolução de conflitos ambientais através de negociação, envolvendo as partes

interessadas “multstakeholders”. Aplicada com sucesso no Canadá, esta metodologia

pressupõe a negociação entre os vários setores sociais envolvidos direta ou indiretamente

na questão, para se obter consenso sobre ações necessárias para solução do problema,

estabelecendo  compromissos dos vários setores interessados objetivando melhoria

contínua da qualidade ambiental.

 A oportunidade da implantação de um Programa de Prevenção à Poluição no setor

cerâmico de pisos e revestimentos do pólo cerâmico de Santa Gertrudes e seus

benefícios ao meio ambiente reverteu-se em um outro objetivo do Projeto.

O alcance destes objetivos demandou ações diferenciadas dentro do Projeto

Corumbataí Cerâmicas e, com o intuito de facilitar a compreensão do desenvolvimento

destas ações , os objetivos foram classificados como:

•  Objetivo 1: Aplicar a metodologia de negociação de conflitos no projeto de

recuperação e reabilitação dos Lagos de Santa Gertrudes;

•  Objetivo 2: Recuperar e reabilitar a microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui;

•  Objetivo 3: Implantar Programa de Prevenção à Poluição no setor cerâmico de pisos

e revestimentos do pólo cerâmico de Santa Gertrudes.
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3. ÁREA DE ESTUDO

3.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

O município de Santa Gertrudes, com coordenadas geográficas 22°27´24´´S e

47°31´49´´W,  situa-se no centro-oeste do Estado de São Paulo e se insere na Depressão

Periférica Paulista. Ele localiza-se na bacia hidrográfica do rio Corumbataí, que é uma

sub-bacia do rio Piracicaba. A bacia do rio Corumbataí possui relevante papel no

fornecimento de água para abastecimento público de 6, dos 7 municípios que a

compõem, beneficiando uma população de 650 mil habitantes (Figura 1).

Este município tem área relativamente pequena, de 104 km², com uma população

de 13.600 habitantes que, em sua maior parte, vive na região urbana e se dedica ao setor

cerâmico ou de serviços.

O afloramento da Formação Corumbataí propiciou a instalação de muitas indústrias

cerâmicas na região de Santa Gertrudes - que abrange os municípios de Araras,

Cordeirópolis, Ipeúna, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes - e

forma o maior pólo cerâmico do país, abrigando, atualmente, 52 indústrias do setor que

empregam cerca de 5.500 trabalhadores e produzem mensalmente 18.000.000 m² de

pisos esmaltados, respondendo por 50% da produção nacional de revestimentos

cerâmicos.

O município de Santa Gertrudes possui atualmente 16 fábricas em operação,

responsáveis por uma produção de 8.000.000 m²/mês, responde por 23% do volume de

exportação nacional de revestimentos cerâmicos, sendo a América do Sul, o Mercosul e a

África os principais mercados consumidores. Indústrias cerâmicas de alta produtividade

operam ali há mais de 30 anos.

 A área de estudo possui 33 hectares, está inserida na bacia do rio Corumbataí,

localiza-se no município de Santa Gertrudes e foi denominada Região dos Lagos. A área

pertence à microbacia hidrográfica do Córrego da Fazenda Itaqui, é formada por lagos

que receberam rejeitos das indústrias cerâmicas. Há completa descaracterização do solo

e da cobertura vegetal original, tornando a área dos lagos um ecossistema que depende

de medidas urgentes para sua recuperação e conservação.
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Figura 1. Mapa de localização da bacia do rio Corumbataí e do município de Santa Gertrudes.

3.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

A abundância de argila no município de Santa Gertrudes viabilizou a instalação da

maior parte das indústrias do pólo nesta cidade - 16 fábricas. Neste município, extraia-se

argila e quando esta se exauria, a lavra era suspensa e as cavas, abandonadas,

passando-se a exploração para as áreas no entorno.

Na microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui as cavas de extração de argila

abandonadas foram preenchidas pelas águas de drenagem, formando o que se denomina

hoje de Região dos Lagos, situada na porção mais a montante da microbacia hidrográfica

do Córrego da Fazenda Itaqui. O Córrego é afluente do Ribeirão Claro que, por sua vez, é

afluente do rio Corumbataí, a montante da captação de água para o abastecimento



Projeto Corumbataí Cerâmicas           _______________________________________________________________________ 7

público de Piracicaba (Figuras 2 e 3). Os lagos situam-se na margem direita da rodovia

Washington Luís, sentido via Anhanguera, próximo ao trevo de acesso a Santa Gertrudes

(Anexo 1).

Figura 2. Região dos Lagos de Santa Gertrudes

Figura 3. Foto de satélite de 1995 da Região dos Lagos de Santa Gertrudes.

Lago 5

Pesqueiro 2

Pesqueiro 1

Lago 1

Lago 3

Lago 2

Rod. Washington  Luiz

Município de
Santa Gertrudes

Córrego da Fazenda Itaqui

Lago 4
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Os lagos formados na bacia do Córrego da Fazenda Itaqui receberam grande

carga de contaminantes, principalmente metais pesados, gerados no processo de

fabricação de esmalte utilizado no revestimento de pisos cerâmicos. O solo, a cobertura

florestal original e a drenagem do Córrego da Fazenda Itaqui foram totalmente

descaracterizados. A gravidade da situação de contaminação da Região dos Lagos foi

efetivamente constatada, no final da década de 90 do século XX, quando a CETESB

detalhou o processo de investigação na área.

Em meados da década de 90, quando a ação da CETESB foi intensificada na

região, cessou o envio de efluentes industriais contaminados com esmalte para a Região

dos Lagos. Atualmente, os efluentes líquidos gerados nas indústrias de fabricação de

pisos e revestimentos cerâmicos recebem tratamento físico-químico com

reaproveitamento da água no processo industrial, operando em circuito fechado.

Nesse tratamento de efluentes industriais são separados os resíduos sólidos classe

IIA gerados no processo e posteriormente reincorporados à argila, matéria prima básica

para a produção de revestimentos. Este procedimento adotado pela totalidade das

indústrias cerâmicas da região contribuiu com a eliminação de passivos ambientais dos

pátios industriais, reduzindo a possibilidade de arraste de contaminantes para a Região

dos Lagos.

A CETESB colaborou intensamente para o processo de adequação ambiental das

empresas cerâmicas, desde o fechamento do circuito das águas industriais até a

alternativa para a destinação dos resíduos industriais classe IIA gerados no processo de

fabricação de pisos e revestimentos. A indústria investiu em medidas de prevenção à

poluição (P2), com experiências positivas de redução, minimização e co-processamento

desses resíduos como, por exemplo, os mecanismos de recuperação de esmaltes e a

incorporação dos resíduos do esmalte na massa do piso. O Projeto Corumbataí possui

um módulo dedicado à Prevenção à Poluição em indústrias cerâmicas de fabricação de

pisos e revestimentos. Este módulo será objeto de aprofundamento neste relatório. Todos

esses recursos contribuíram para que a Região dos Lagos deixasse de receber novas

contribuições afluentes.
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4. O PROJETO CORUMBATAÍ CERÂMICAS

4.1.  HISTÓRICO DO PROJETO CORUMBATAÍ CERÂMICAS

Até 1989 o gerenciamento ambiental na área da microbacia do Córrego da

Fazenda Itaqui limitava-se ao licenciamento das indústrias pela CETESB. Tinha-se como

premissa  que o potencial poluidor era insignificante e que não havia interesse no

aprofundamento técnico do problema. Na verdade, o potencial poluidor era apenas

desconhecido.

Em 1989, durante uma vistoria à região, a CETESB constatou o lançamento de

águas residuárias na Rodovia Washington Luís. As análises das águas residuárias

revelaram elevada concentração de metais pesados, tais como zinco, cádmio e chumbo.

Em um só dia todas as indústrias cerâmicas de piso esmaltado de Santa Gertrudes foram

autuadas com advertência exigindo-se o cumprimento da legislação ambiental vigente.

Como decorrência, as indústrias implantaram um sistema por batelada de tratamento

físico-químico dos seus efluentes líquidos.

Em 1995 algumas empresas foram flagradas lançando águas residuárias sem

tratamento nos lagos e na área agrícola. Houve aprimoramento da fiscalização na região

e acentuou-se a preocupação com a provável extensão da contaminação da bacia do

Córrego da Fazenda Itaqui. Assim, a partir de 1996, por exigência do órgão ambiental, os

resíduos provenientes dos sistemas de tratamento (raspas) passaram a ser estocados

nas próprias indústrias e somavam cerca de 3.000 toneladas.

No ano de 1997 foram realizados levantamentos suplementares com coleta de

água, de resíduo sedimentado no fundo dos lagos, e nos peixes, constatando um grau

elevado de contaminação no lodo e a tendência significativa de contaminação das águas

e dos peixes. Nos peixes foi observada pequena concentração de chumbo nas vísceras, o

que não comprometia ainda seu consumo pelo baixo risco para a saúde humana.

A partir da coleta de sedimentos realizada no ano de 1997, foi constatado o

problema do esmalte sedimentado no fundo dos lagos e identificados os prováveis

infratores. Organizou-se uma reunião com os industriais e como uma das primeiras

providências foi elaborado o cadastro dos proprietários e levantadas as possibilidades

técnicas de recuperação dos lagos.

Ainda no ano 1997 essas ações de investigação de contaminação da Região dos

Lagos transformaram-se em projeto e estudo de caso com o início da cooperação técnica

com o governo canadense. A cooperação possibilitou a disponibilização de técnicas de

envolvimento do público e de planejamento de ações que mudaram a perspectiva do

trabalho. A concepção da intervenção do Sistema Estadual do Meio Ambiente na Região
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dos Lagos, que inicialmente pautou-se em uma ação de controle e punição, transformou-

se numa ação coletiva, com o envolvimento dos diferentes segmentos responsáveis e

alvos do impacto ambiental detectado, em direção a soluções definidas por estas partes,

considerando-se as competências e obrigações legais dos órgãos ambientais.

A cooperação técnica com o governo canadense, na área de gerenciamento de

recursos hídricos, buscava dentre outros objetivos discutir e adaptar à realidade brasileira

métodos e técnicas de planejamento e de negociação de conflitos, com a participação de

vários setores sociais. A estratégia definida para o desenvolvimento dos trabalhos previu

o envolvimento gradual dos diferentes setores sociais, iniciando-se com os técnicos dos

órgãos do Sistema Estadual, agregando-se a eles os industriais, como principais

interessados e causadores do problema e posteriormente a prefeitura do município de

Santa Gertrudes, onde o projeto seria implantado. Outros segmentos seriam envolvidos

em outra etapa do Projeto.

Em outubro de 1997 foi realizada a primeira reunião da equipe do Sistema Estadual

de Meio Ambiente, com o objetivo de homogeneizar os conhecimentos técnicos sobre a

área, conhecer o local e definir a estratégia de trabalho com os demais segmentos.

Estabeleceu-se uma escala de prioridades, na qual ficou clara a necessidade de

recuperação do ecossistema da Região dos Lagos. A idéia dominante foi a de transformar

a área em parque, aproveitando o potencial da beleza paisagística. Também foi

constatado que, por falta de dados mais detalhados, ainda não seria possível definir se

era preciso dragar os lagos e retirar o lodo contaminado, ou se bastava mantê-los

inalterados, apenas impedindo seu acesso ao público.

Quanto ao envolvimento dos setores envolvidos, sabia-se do interesse dos

industriais em contribuir financeiramente para a recuperação dos lagos e discutiu-se a

necessidade da participação, num segundo momento, das Secretarias de Estado do

Trabalho e da Saúde, pela interface que mantêm com as questões ligadas aos

trabalhadores, e do Ministério Público.

Em março de 1998 ocorreu o primeiro encontro com o setor industrial de piso

esmaltado da região, cuja presença foi maciça (Figura 4). Estiveram presentes também o

prefeito de Santa Gertrudes e o representante do Sindicato das Indústrias da Construção,

do Mobiliário e de Cerâmica. O objetivo foi apresentar a metodologia de negociação de

conflitos, baseada nas técnicas que vinham sendo aplicadas no Canadá, para a resolução

de problemas ambientais, como o observado na Região dos Lagos. O encontro foi

registrado inclusive com a divulgação de folheto informativo sobre o Projeto Corumbataí

Cerâmicas (Figura 5).
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Figura 4. Reunião de lançamento do Projeto Corumbataí Cerâmicas.

Figura 5.  Folheto de divulgação de encontro do Projeto Corumbataí Cerâmicas.
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Neste encontro, abriu-se então uma nova perspectiva de trabalho conjunto entre a

CETESB, órgão fiscalizador, e setor industrial. Foram feitas explanações sobre temas

como a caracterização da bacia, princípios de negociação e prevenção à poluição, com o

intuito de homogeneizar as informações sobre a qualidade ambiental da região e de levar

ao público as principais preocupações dos órgãos de gerenciamento ambiental, com

destaque para as prováveis conseqüências da falta de ações concretas para a

recuperação ambiental da região.

Nos debates verificados nesse momento, ficou claro que se tratava de uma nova

forma de entendimento e abordagem dos problemas, suas causas e conseqüências. A

necessidade de consolidar internamente às empresas o princípio da prevenção à poluição

foi reafirmada continuamente na reunião. Assim, a proposta de parceria entre o Estado,

os municípios e a comunidade anunciou-se como factível e de interesse comum.

No encontro, foi proposto o fechamento de um acordo coletivo abrangente,

compreendendo desde as questões relativas à criação de uma central de aproveitamento

de resíduos, até temas como segurança do trabalho, mudança de tipologia do produto,

novas tecnologias, difusão de informações, integração dos segmentos envolvidos,

treinamento de equipes, conscientização dos empregados, critérios para ação e

recuperação, minimização do uso da água, assistência técnica às empresas,

licenciamento pelos órgãos de controle ambiental, etc.

Uma vez que foram muitos os tópicos e propostas apresentados durante a

discussão, ao final do encontro foi sugerida a organização de dois grupos de trabalho

para dar encaminhamento aos temas. O Grupo de Prevenção à Poluição ficou

responsável pela implantação do programa nas indústrias e o de Recuperação dos Lagos,

pelo estudo de alternativas viáveis de reabilitação da área. Os grupos foram compostos

por representantes dos órgãos ambientais da região e de São Paulo, por industriais, e

pela prefeitura de Santa Gertrudes, no caso do Grupo de Recuperação dos Lagos.

O histórico das ações desenvolvidas no Projeto Corumbataí Cerâmicas entre 1998

e 2005 constam no Anexo 2.

Em setembro de 2000 ocorreu a vinda da última missão canadense ao Brasil para

avaliar e definir encaminhamentos para o Projeto Corumbataí Cerâmicas. As

recomendações da missão contemplaram  algumas ações que foram posteriormente

consideradas no âmbito do Plano de Intervenção, como por exemplo, o aprofundamento

do monitoramento nos peixes e nos diferentes meios.

Considerando-se a importância, a abrangência do Projeto e a necessidade de sua

continuidade, concluiu-se que uma das necessidades prementes era justamente a

institucionalização do Projeto junto ao Sistema Estadual de Meio Ambiente do Estado de
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São Paulo. Neste sentido, em fevereiro de 2001 a Secretaria do Estado do Meio Ambiente

instituiu, através da Resolução SMA nº 2, o Grupo de Trabalho do Projeto Corumbataí

Cerâmicas, conforme pode ser constatado no texto integral aqui reproduzido.

RESOLUÇÃO SMA Nº 02, DE 20-2-2001

"Institui Grupo de Trabalho do Projeto
Corumbataí Cerâmicas e dá outras
providências."

O Secretário de Estado do Meio
Ambiente, no uso de suas atribuições
legais, e

considerando a metodologia definida no
Seminário denominado "Negociação de
Conflitos Ambientais com a Participação
de Setores Sociais", realizado em
Campinas, que pressupõe a negociação
entre os vários setores sociais envolvidos
na questão;

considerando que para a aplicação inicial
dessa metodologia foi escolhido o polo
cerâmico de Santa Gertrudes que abrange
8 (oito) municípios, abrigando 42
(quarenta e duas) cerâmicas de piso
esmaltado, as quais são responsáveis por
50% (cinquenta por cento) da produção
nacional desse produto;

considerando a necessidade de instituir
Grupo de Trabalho específico, com a
finalidade de dar continuidade à
implementação do Projeto Corumbataí
Cerâmicas, que visa recuperar a
microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui
onde se situam antigas cavas de extração
de argila, além de implantar um programa
de prevenção  à poluição no setor
cerâmico da região,

Resolve:
 Art. 1º - Fica instituído , no âmbito da
Pasta, Grupo de Trabalho do Projeto
Corumbataí Cerâmicas, destinado a dar
continuidade  à implementação desse
projeto na área do polo cerâmico de Santa
Gertrudes, região central do Estado de
São Paulo.
Art. 2º - O Grupo de Trabalho fica
composto pelos seguintes servidores de
diversas unidades da Pasta:

I - Dione Mari Morita, do Gabinete do
Secretário Adjunto da SMA, responsável
pela Coordenação Geral;
II - José Ferreira de Assis, da Diretoria de
Controle Ambiental da CETESB,
responsável pela Coordenação Técnica;
III - Júlia Alice A . C.  Ferreira, da Diretoria
de Desenvolvimento e Transferência de
Tecnologia, responsável pela Área de
Prevenção à Poluição;
IV - Luiza Saito Junqueira Aguiar, da
Coordenadoria de Informações Técnicas,
Documentação e Pesquisa Ambiental -
CINP - da SMA, responsável pela Área de
Revegetação;
V - José Eduardo Bevilacqua, da Diretoria
de Recursos Hídricos e Engenharia
Ambiental da CETESB, responsável pela
Área de Monitoramento da Qualidade das
Águas;
VI - Dorothy Carmen Pinatti Casarini, da
Diretoria de Recursos Hídricos e
Engenharia Ambiental da CETESB,
responsável pela Área de Diagnóstico e
Remediação de Áreas Contaminadas;
VII - Elídio Alves de Souza, da Diretoria de
Controle da Poluição Ambiental da
CETESB, responsável pela Área de
Drenagem Urbana;
VIII - Irineu Sugahara, do Departamento de
Projetos da Paisagem da SMA,
responsável pela Área de Paisagismo
IX - Rosa Maria Mancini, da Diretoria de
Controle da Poluição Ambiental da
CETESB, responsável pela área de
planejamento participativo.
Art. 3º - Os integrantes do Grupo de
Trabalho poderão solicitar a colaboração
de servidores das unidades da Pasta, para
dar cumprimento às suas tarefas no Grupo.
Art. 4º - Os integrantes do Grupo de
Trabalho exercerão suas tarefas sem
prejuízo de suas atividades habituais nas
respectivas unidades.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na
data da sua publicação.

RICARDO TRIPOLI
Secretário de Estado do Meio Ambiente

A coordenação técnica do Projeto ficou vinculada à Agência Ambiental de

Piracicaba, detentora de maior conhecimento da área em estudo e dos segmentos

envolvidos, pela própria atribuição de suas funções. A decisão de reportar a coordenação
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do Projeto a um técnico da Agência favoreceu a continuidade do desenvolvimento das

ações que estariam por vir.

4.2. CONCEPÇÃO DO PROJETO CORUMBATAÍ CERÂMICAS

A metodologia de negociação de conflitos apresentada ao Sistema Estadual do

Meio Ambiente pela cooperação do governo canadense permitiu a evolução das

negociações junto aos segmentos envolvidos no comprometimento ambiental da Região

dos Lagos. A partir das primeiras negociações, considerando-se consagrada a intenção

de realizar as ações de recuperação e reabilitação da Região dos Lagos e de implantar

um Programa de Prevenção à Poluição nas indústrias de pisos e revestimentos cerâmicos

no Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes, em 1998, a Secretaria de Meio Ambiente do

Estado de São Paulo (SMA) e as indústrias cerâmicas da região assinaram dois

Protocolos de Intenções, sendo um relativo a recuperação e reabilitação da Região dos

Lagos e outro referente à implantação do programa de prevenção à poluição.

Pela própria metodologia proposta de negociação de conflitos, o Projeto

Corumbataí Cerâmicas foi sendo concebido a partir dos encontros entre as partes

interessadas, que culminaram na assinatura dos dois Protocolos de Intenções. Estes

protocolos são, de fato, a estrutura de cada segmento do Projeto Corumbataí Cerâmicas.

4.2.1. PROTOCOLO DE INTENÇÕES: RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA  REGIÃO

DOS LAGOS DE SANTA GERTRUDES

O objetivo deste Protocolo foi a implantação do projeto de recuperação e

reabilitação dos lagos contaminados com resíduos de cerâmica de pisos esmaltados, com

vistas à melhoria da qualidade do meio ambiente. O referido Protocolo, sob a forma de

minuta, foi submetido a uma análise prévia pelos partícipes. Em reunião realizada em 25

de setembro de 1998, deu-se a assinatura do Protocolo, consolidando o Projeto

Corumbataí Cerâmicas nessa data marcante do histórico do projeto. Sua versão integral

consta no Anexo 3.

A estrutura que estabeleceu as diretrizes técnicas deste Protocolo foi o eixo de

desenvolvimento dos trabalhos de investigação e intervenção na Região dos Lagos.

As etapas que constam do Projeto são:

1ª ETAPA – Elaboração de diagnóstico ambiental complementar da área dos seis lagos,

considerados prioritários para recuperação, que subsidiará a tomada de decisão quanto

ao seu uso futuro, envolvendo as seguintes atividades:

- Imediatas: restrição do acesso à área dos lagos através de cercamento; interrupção da
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colocação de entulhos no seu entorno (incluindo os dispostos pela Prefeitura

Municipal), e desvio ou tratamento das águas pluviais.

- Curto Prazo: realização de levantamentos que caracterizem a hidrogeologia;

construção de poços de monitoramento de águas subterrâneas; amostragem e análise

das águas subterrâneas; amostragem e análise de solo; localização de fontes

industriais com GPS; amostragem e análise de águas superficiais e subterrâneas, e de

sedimentos.

- Médio Prazo: definição de uso futuro da área.

2ª ETAPA – Elaboração do plano de remediação e/ou revegetação de acordo com as

alternativas de uso da área definidas na primeira etapa (caso necessário

complementação do diagnóstico ambiental), além da implementação de plano de

monitoramento.

3ª ETAPA – Execução do Plano de Ação e Intervenção.

Com relação às atribuições das partes envolvidas no Protocolo de Intenções,

temos:

1. Constituem atribuições da SMA e da CETESB:

• Coordenar o Projeto dos Lagos, localizados no Córrego Fazenda Itaqui;

• Elaborar o Projeto de Recuperação (fauna e flora) da área em estudo e cronograma de

ações para sua consecução;

• Promover reunião com os signatários do Protocolo para acompanhamento e tomada de

decisões;

• Auxiliar na implementação e monitoramento das etapas envolvidas no projeto;

• Os Órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente dotarão o projeto de orientação

técnica.

2. Constituem atribuições das Indústrias Signatárias:

• Implementar as etapas de trabalho inerentes ao projeto;

• Fornecer dados necessários para o desenvolvimento do trabalho;

• Permitir a divulgação dos resultados do projeto.

O Protocolo previu que os custos envolvidos no projeto fossem distribuídos entre

as empresas signatárias, obedecendo a proporcionalidade relacionada com a capacidade

produtiva de cada uma, prevista quando do licenciamento junto à CETESB. Ficou

estabelecida a constituição de um fundo para despesas referentes a serviços e obras

necessários às etapas envolvidas. O Sindicato dos Ceramistas é o gestor do fundo, bem

como o responsável pela arrecadação junto aos signatários do Projeto, sob a orientação

dos órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Atualmente os custos são rateados
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com base na produção efetiva.

O Protocolo ressalta que a sua vigência, em momento algum impede o exercício,

pela CETESB, das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei nº 997/76 e seu

Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 8468/76.

4.2.2. PROTOCOLO DE INTENÇÕES: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO

À POLUIÇÃO

A área de abrangência do Programa de Prevenção à Poluição extrapola o

município de Santa Gertrudes, abrangendo também Ipeúna, Araras, Cordeirópolis, Rio

Claro, Iracemápolis, Piracicaba e Limeira. Sua principal característica é ser um programa

voluntário. A assinatura do Protocolo contou com 41 das 42 indústrias da região. O

conteúdo do protocolo, assinado em 15 de setembro de 1998, definiu todos os itens

objeto de compromisso entre as partes, para que fossem implementadas as

oportunidades de prevenção à poluição. A versão integral do Protocolo de Intenções

consta no Anexo 4.

O Protocolo de Intenções do Programa de Prevenção à Poluição nas Indústrias

Cerâmicas da Região de Santa Gertrudes visa minimizar os impactos ambientais

decorrentes das atividades do setor, bem como identificar e testar técnicas e práticas

específicas de Prevenção à Poluição.

Conforme o Programa de Prevenção à Poluição, constituem-se atribuições da

CETESB:

•  coordenar o Projeto de Prevenção à Poluição para as indústrias do Setor Cerâmico;

•  disseminar o conceito de Prevenção à Poluição;

•  identificar as oportunidades de Prevenção à Poluição;

•  auxiliar na implementação e monitoramento das técnicas implantadas e,

•  divulgar os resultados obtidos.

Conforme o Programa de Prevenção à Poluição, constituem-se atribuições das

indústrias cerâmicas:

•  participar do grupo de indústrias estabelecido;

•  implementar e garantir práticas de Prevenção à Poluição;

•  fornecer dados necessários para o desenvolvimento do trabalho;

•  priorizar e implementar as técnicas de Prevenção à Poluição identificadas;

•  apresentar relatório contendo todas as etapas desenvolvidas durante o transcorrer do

Projeto;

•  permitir a divulgação dos resultados.

A partir de visitas que foram feitas por técnicos especializados da CETESB  (São
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Paulo e Agência de Piracicaba) acompanhados por técnicos da própria indústria ou da

mineração e do representante do Sindicato, foram identificados todos os aspectos do

processo produtivo que podiam ser otimizados: mudanças de técnicas de utilização de

matéria-prima, calibração de máquinas, formas de poupar energia ou água. A partir dessa

identificação feita de forma conjunta, a indústria passa a ter a função de implementar as

alterações e a CETESB a de acompanhar e subsidiar tecnicamente as mudanças.

Para o industrial, essas mudanças significam poupar matéria-prima ou tratamento

final, e que se reflete em ganhos econômicos concretos. Já se verificam ganhos pela

economia no reaproveitamento do esmalte e economia de água pela recirculação.

Com a implementação de propostas como essa, a CETESB passa a ter todos os

procedimentos de controle aliados a atitudes pró-ativas dos industriais, o que significa um

ganho concreto também para a agência ambiental, além de possibilitar uma nova forma

de relacionamento em que prevalece a visão compartilhada de preservação do meio

ambiente.

É necessário uma estratégia para atingir esse objetivo junto às 41 indústrias. Os

órgãos ambientais, especificamente o grupo de prevenção à poluição que se localiza em

São Paulo, não podem atuar simultaneamente em todas elas. Para tanto, foi proposto que

as 41 indústrias fossem divididas em grupos. Cada grupo foi formado por um

representante da equipe de prevenção à poluição, representantes de órgãos ambientais

da região, e representantes das indústrias daquele grupo.

Definidos os grupos, foi escolhida a indústria piloto utilizando-se técnicas de

mediação e facilitação: a partir dos requisitos necessários, a discussão entre as partes

estabeleceu os critérios e a indústria foi escolhida por consenso. Essa indústria foi objeto

de acompanhamento da equipe de prevenção à poluição e dos demais componentes do

grupo. Paralelamente os representantes das demais indústrias, com apoio dos técnicos

regionais, iniciarão também ao processo de implementação do programa.

Outra iniciativa positiva foi a contratação pelo Sindicato das Indústrias, do

Mobiliário e de Cerâmica de um engenheiro com a função de multiplicar as informações

sobre prevenção à poluição junto ao setor industrial.

O programa de prevenção à poluição culminou com a geração de um relatório

técnico que terá domínio público, em fase final de elaboração pelo grupo de prevenção à

poluição que está estabelecido na sede da CETESB, em São Paulo. O relatório traz uma

série de recomendações de ações de prevenção à poluição em indústrias de pisos e

revestimentos cerâmicos. O presente documento não pretende então estender maiores

considerações sobre o programa de prevenção à poluição, remetendo esta atribuição ao

relatório mencionado.
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5. DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL

O diagnóstico geoambiental da Região dos Lagos foi gerado a partir de três

campanhas de amostragens. Elas ocorreram com a finalidade de se avaliar e confirmar o

grau de contaminação de diferentes meios: solo, águas superficiais e subterrâneas e

sedimentos. Estas campanhas foram realizadas pela CETESB (1995), pela Hidro

Ambiente (1999) e pela CETESB (2001). Foram analisados também, em 1997, a

musculatura e as vísceras de peixes encontrados nas lagoas (cará, lambarí, cascudo e

saguirú), a fim de se avaliar o seu grau de contaminação por metais pesados (Figura 6).

Não foram encontradas nos peixes concentrações superiores àquelas recomendadas pela

Organização Mundial da Saúde – OMS, para consumo humano.

Figura 6. Coleta de peixes no Lago 5 realizada pela CETESB em 1997

A empresa HIDRO AMBIENTE foi contratada pelo setor cerâmico envolvido no

Projeto Corumbataí Cerâmicas para elaboração de um diagnóstico ambiental da Região

dos Lagos. O objetivo da investigação foi avaliar o grau de contaminação ao redor das

lagoas.

O geólogo André Luiz Bonacin Silva, em 2001, desenvolveu sua dissertação de

mestrado, no local de estudo, intitulada “Caracterização ambiental e estudo do

comportamento do chumbo, zinco e boro em área degradada por indústrias cerâmicas –

Região dos Lagos de Santa Gertrudes, SP”, apresentada ao Instituto de Geociências da

Universidade de São Paulo (SILVA, 2001). Seu trabalho proporcionou grande contribuição

na complementação do diagnóstico geoambiental e na definição da intervenção em áreas

com maior grau de contaminação.

Os resultados das análises serão apresentados considerando-se os diferentes
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meios de estudo. É importante ressaltar que os diagnósticos ambientais nos meios solo,

água e sedimentos não foram realizados com amostragens executadas nos mesmos

pontos de monitoramento. Entretanto todos os pontos de amostragem foram definidos

dentro da área suspeita de contaminação. Os pontos de monitoramento da qualidade das

águas superficiais encontram-se fixados pela CETESB desde 2003, com amostragens

efetuadas anualmente desde então.

Ainda que as amostragens nos diversos meios não tenham sido realizadas a partir

de amostras coletadas em pontos coincidentes, todos os dados obtidos na elaboração

dos diagnósticos ambientais serão listados neste relatório, já que eles estão contidos na

área de estudo. Para alguns casos, diante da dificuldade de obtenção de mapas

adequados para a localização dos pontos de monitoramento, optou-se por exprimir os

valores obtidos em campo, mesmo na ausência do mapeamento.

As campanhas de amostragens realizadas foram avaliadas pela CETESB e

resultaram em Pareceres Técnicos. As recomendações desses Pareceres foram

consideradas na elaboração de Plano de Intervenção pelo Grupo de Trabalho do Projeto

Corumbataí, com alterações necessárias de modo a contemplar os objetivos do Projeto.

5.1.  Meio de estudo: solo

O solo da região de estudo foi altamente comprometido em virtude da deposição

direta de resíduos cerâmicos sobre sua estrutura.

Em 1999 a empresa HIDRO AMBIENTE realizou o monitoramento do solo ao redor

das lagoas para avaliar o seu grau de contaminação.

Em 2001 a CETESB realizou novo monitoramento do solo na área, já com

diretrizes de ação determinadas pelo Plano de Intervenção, documento que definiu ações

prioritárias na Região dos Lagos de Santa Gertrudes e que será objeto de detalhamento

neste relatório.

5.1.1. Resultados da amostragem realizada em 1999 pela HIDRO AMBIENTE

Os valores obtidos nas amostragens encontram-se na Tabela 1.
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Tabela  1. Valores obtidos pela HIDRO AMBIENTE em 1999.

Padrão Holandês:

cádmio: 0,6 mg/kg para nível de atenção, 4,8 mg/kg para necessidade de mais informações e  8,9 mg/kg para severa contaminação do solo;
chumbo: 72  mg/kg para nível de atenção, 261 mg/kg para necessidade de mais informações e 449 mg/kg para severa contaminação do solo;
zinco: 113  mg/kg para nível de atenção, 347 mg/kg para necessidade de mais informações e 581 mg/kg  para severa contaminação da água.

De acordo com a Hidro Ambiente (HIDRO AMBIENTE Consultoria, 1999), as

amostras de solo ao redor das lagoas apresentaram altas concentrações de metais

pesados, principalmente chumbo e zinco acima dos padrões sugeridos na Proposta da

CETESB para padrões de comparação. Utilizando-se o Padrão Holandês para

comparação, há contaminação por cádmio em uma das amostras (ST-02). Todas as

outras amostras estão em concentrações abaixo do Padrão Holandês.

A Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Qualidade Ambiental da CETESB foi

requisitada a manifestar-se sobre os resultados apresentados pela HIDRO AMBIENTE.

De acordo com o Parecer Técnico n° 08/00/EQSS da CETESB, as concentrações de

chumbo e zinco apresentaram-se próximos dos valores considerados naturais para solos

do Estado de São Paulo (Tabela 2) . Porém, foi encontrada na amostra ST-02, uma

concentração elevada de cádmio no solo, próxima dos valores de intervenção

internacionais para cenários agrícolas.

Tabela 2. Valores de referência de metais para o solo em diferentes locais

Valores Internacionais de intervençãoParâmetro
µg/g

Valores de referência
CETESB (Estado de São

Paulo) Holanda (1) Alemanha (2) França (3) Canadá (4)

Zn 60 720 - 600 600

Pb 17 530 200 200 375

Cd <0,5 12 10 4 3

(1) multifuncionalidade do solo; (2) parques infantis; (3) investigação; (4) cenário agrícola.

Pb Zn Cd

ST-05(PM-05) 23 31 0,07
ST-06(PM-06) 22 55 0,065
ST-07 26 67 0,14
ST-01(PM-01) 44 71 0,12
ST-02(PM-02) 21 56 2,46
ST-03(PM-03) 23 49 0,065
ST-04(PM-04) 9,8 17 0,06

17 60 <0,5

VARIÁVEIS (mg/kg)
LOCAL

Valores de referência
CETESB
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5.1.2. Resultados da amostragem realizada em 2001 pela CETESB

Em agosto de 2001 foi definido o “Plano de Intervenção da Região dos Lagos que

dividiu a região das lagoas em 3 áreas. Definiu-se também uma campanha de

amostragem CETESB para solo, água subterrânea, sedimento e água superficial, como

uma investigação confirmatória de contaminação. A Figura 7 identifica as áreas 1, 2 e 3

definidas no Plano de Intervenção

.Figura 7. Localização das áreas definidas no Plano de Intervenção.

Em 31 de agosto de 2001, foram coletadas seis amostras compostas de solo de

superfície (0-20cm) e seis amostras de subsuperfície (50-60cm). A Tabela 3 mostra esses

resultados e a Tabela 4 apresenta os valores orientadores para solos para uso agrícola. A

Figura 8 resume a situação de contaminação das áreas de solo amostradas.

Área 1

Área 2

Área 3Lago 5

Lago 1

Lago 3
Lago 2

Lago 4

Pesqueiro 1
Pesqueiro 2
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Tabela 3. Resultados das análises de solo ao redor das lagoas (CETESB, 2001)

Tabela 4. Valores orientadores para solos para uso agrícola (em mg/kg).

Elementos Referência Alerta Intervenção

Chumbo 17 100 200

Cobalto 13 25 40

Cobre 35 60 100

Zinco 60 300 500

Sódio e Boro não estabelecidos

Chumbo Sódio Boro sol. Cobre Cobalto Zinco
Área 1 Entulho próximo a Smaltcolor 132 600 9,00

Área alagadiça em frente a Smaltcolor Sup. 108 1,85
Prof. 118 1,20

Talude do aterro da Cer. Sta. Gertrudes 200 3,50 73,4
Área 2 Pesqueiro Sup. 333 400 2,40 74,4

Prof. 223 320 1,20 69,3
Encosta da Poliglass Sup. 529 3150 8,80 80,7

Prof. 70 1060 2,40 82,3
Área 3 Sup. 263 220 0,33 91,6 30,7 77,2

Prof. 2890 460 1,40 127,0 28,4 453,0

Data Local de amostragem
Parâmetros (mg/kg)

2001

Região alagadiça entre o pesqueiro e o lago
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Figura 8. Situação da contaminação nos pontos amostrados
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De acordo com o Parecer Técnico n° 34/01/EQSS da Diretoria de Engenharia,

Tecnologia e Qualidade Ambiental da CETESB a avaliação da contaminação nas áreas 1,

2 e 3 foi feita conforme segue:

Área 1: esta área possui três sítios mais contaminados. No sítio próximo à

Smaltcolor, que recebeu entulhos diversos, a concentração de chumbo no solo

ultrapassou o valor de intervenção para o cenário agrícola/área de proteção máxima,

sendo portanto uma das áreas críticas para este elemento. Nos outros dois sítios situados

em frente à cerâmica Santa Gertrudes e na área alagadiça em frente à Smaltcolor,

detectou-se chumbo em concentrações acima do valor de alerta o que pode causar

fitotoxicidade à vegetação. Na área 1 e, principalmente nos dois últimos sítios

mencionados, foram ainda encontradas concentrações elevadas de sódio e de boro acima

dos valores de intervenção admitidos na literatura.

Área 2: os dois sítios amostrados apresentaram concentrações de chumbo acima

do valor de intervenção. No pasto, as elevadas concentrações de chumbo foram

encontradas nas duas profundidades amostradas, enquanto que na encosta da Poliglass

a contaminação encontra-se na camada superficial (0-20cm). Na encosta e no pátio da

Poliglass, também observaram-se elevadas concentrações de boro e sódio nas duas

profundidades amostradas.

Área 3: nesta área encontra-se o sítio com maior grau de contaminação de solo,

sendo encontradas elevadas concentrações de chumbo, cobalto, cobre, zinco e sódio nas

duas profundidades amostradas. A concentração mais elevada foi a de chumbo que

esteve em maior profundidade 14 vezes superior ao valor de intervenção.

Esse Parecer Técnico concluiu que existem solos contaminados nas Áreas 1, 2 e

3, sendo os contaminantes prioritários chumbo e boro. A área crítica para intervenção foi

a área 2 em função do risco à saúde humana, considerando a existência de pasto,

bananeiras e poços de abastecimento. A Área 1 não é recomendável para o uso do solo

com atividade agrícola, sendo que deve ser providenciada a remoção do entulho da

Smaltcolor, disposto inadequadamente. A Área 2 não é recomendável para o uso do solo

com atividade agrícola e sugere-se um estudo da concentração de chumbo na vegetação

e uma avaliação toxicológica dos animais. Deve ser realizado um estudo das injúrias

foliares observadas nas espécies plantadas no local como reflorestamento.

As recomendações constantes no parecer citado, assim como em outros

elaborados com base em levantamentos realizados na área, foram avaliadas pelo Grupo

de Trabalho do Projeto Corumbataí Cerâmicas e consideradas no Plano de Intervenção,

com algumas alterações para fins de execução.
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5.2. Meio de estudo: Águas superficiais

As águas superficiais refletem diretamente os efeitos decorrentes do uso

inadequado de uma bacia hidrográfica. O monitoramento das águas superficiais da

Região dos Lagos justifica-se exatamente para avaliar a extensão da migração de

poluentes decorrentes deste uso inadequado.

Neste relatório estão relacionadas as campanhas de amostragem realizadas na

área  em 1995, 1997, 1999 e 2002.

5.2.1 Resultados da amostragem realizada em 1995 pela CETESB

De acordo com os resultados obtidos nessa amostragem, os parâmetros boro,

alumínio, zinco e ferro solúvel apresentaram-se em desacordo com o padrão para corpo

hídrico classe 2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 (Tabela 5).

Tabela 5. Resultados das análises de águas superficiais realizadas pela CETESB em 1995.

Parâmetros Lago 1 Lago 2 Lago 3 Lago 4 –
Ponto A

Lago 4 –
Ponto B

Alumínio Total 0,56 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Bário Total 0,165 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Boro Total 14,2 4,64 3,62 7,34 6,50
Cádmio Total < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cálcio Total 11,1 4,11 4,29 5,91 5,19
Chumbo Total < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Cobre Total <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
Cromo total <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ferro Solúvel 0,14 0,58 <0,04 <0,04 <0,04
Fluoreto total 0,13 0,37 0,31 0,48 0,47
Magnésio Total 14,1 7,63 6,92 6,21 6,07
Manganês Solúvel 1,06 0,08 0,05 0,03 0,04
Mercúrio Total <0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 <0,0001
Níquel Total <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Potássio Total 5,4 5,4 5,4 4,6 4,5
Sódio Total 32 13 11 16 15
Zinco Total 0,45 0,03 0,02 0,11 0,12

Obs: os valores destacados estão em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005, ou com o Decreto Estadual

8468/76
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5.2.2. Resultados da amostragem realizada em 1997 pela CETESB

Os resultados desta amostragem encontram-se na Tabela 6.

Tabela 6. Resultados das análises de águas superficiais realizadas pela CETESB em 1997.

Parâmetros Nascente, montante
dos lagos

Nascente, jusante
dos lagos

Ribeirão, jusante
dos lagos

Alumínio Total 0,2 <0,20 <0,20
Boro Total 0,22 0,45 4,55
Chumbo Total <0,05 <0,05 <0,05
Dureza Total 13,8 15,5 54,8
Fluoreto Total 0,3 0,12 0,6
Zinco Total 0,04 0,02 0,02

Obs: os valores destacados estão em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005, ou com o Decreto Estadual

8468/76

Observando-se a Tabela 6 destaca-se que o parâmetro boro está acima do padrão

legal para águas de classe 2. Destacamos que as águas do ribeirão a jusante dos lagos

drenam para o Ribeirão Claro com o parâmetro boro em desacordo com a lei (4,55 mg/L).

5.2.3. Resultados da amostragem  realizada em 1999 pela Hidro Ambiente

A Tabela 7 apresenta os resultados das análises realizadas pela Hidro Ambiente

em 1999.

Tabela 7. Resultados das análises de águas superficiais realizadas pela CETESB em 1997

ParâmetrosPontos de amostragem
Bário Boro Cádmio Cromo Cobre Chumbo Zinco

LAGO 06-1 <0,20 2,45 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
LAGO 06-2 <0,20 2,91 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
LAGO 06-3 <0,20 2,69 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
PESQUEIRO 1 <0,20 1,93 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
PESQUEIRO 2 <0,20 1,9 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
PESQUEIRO 2-1 <0,20 2,2 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
PESQUEIRO 2-2 <0,20 2,41 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
LAGO 05-1 <0,20 1,73 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
LAGO 02-1 <0,20 5,03 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
LAGO 04-2 <0,20 4,84 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
LAGO 01-1 <0,20 1,23 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20
LAGO 01-2 <0,20 1,19 <0,005 <0,05 <0,20 <0,05 <0,20

Obs: os valores destacados estão em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005, ou com o Decreto Estadual

8468/76

De acordo com o Parecer Técnico n° 08/00/EQSS, o limite de detecção utilizado

nestas análises não foi adequado para uma conclusão quanto à qualidade das águas
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superficiais, no que se refere a cádmio, cobre, chumbo e zinco. O elemento boro

apresentou-se acima dos limites estabelecidos para a classe desse corpo hídrico, tal

como nas análises de 1995.

5.2.4. Resultados da amostragem realizada em 2002 pela CETESB

Nesta campanha de amostragem foram coletadas amostras nos principais corpos

d´água distribuídos nas áreas definidas pelo Plano de Intervenção da Região dos Lagos,

Áreas 1, 2 e 3.

Áreas Localização dos pontos

Sítio do Sr. Jumar, próximo à caixa de recolhimento - nascente 1

Sítio do Sr. Jumar, próximo à cerca de madeira – nascente 2Área 1

Córrego Itaqui, no pátio da Indústria Smaltcolor – nascente 3

Área 2 Pesque-pague n° 3

Área 3 Jusante do Lago 5

A tabela 8 mostra os resultados das análises deste monitoramento.

Tabela 8. Resultados das análises de águas superficiais realizadas pela CETESB em 2002.

Pontos de amostragemParâmetros
Sítio do Sr. Jumar,
nascente 1

Sítio do Sr. Jumar,
nascente 2

Córrego da
Fazenda Itaqui,
nascente 3

Pesque-
pague n°3

Jusante
do lago 5

PH 5,4 5,4 6,6 8,9 6,5
Alcalinidade total 7 5 9
Bario <0,08 <0,08 <0,08

Boro 0,03 <0,02 0,04
Chumbo <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Cloreto 2,17 1,58 2,28
Cobre <0,04 <0,04 <0,04
Condutividade 37,6 30,8 37,8

Cromo hexavalente <0,04 <0,04 <0,04
Cromo total <0,05 <0,05 <0,05
Fluoreto total 0,04 0,03 0,05

Resíduo Filtrável 46 38 44
Sódio 5 3,7 2,7
 Zinco <0,01 0,01 0,01 0,08 0,06

De acordo com o Parecer Técnico n° 03/02/ERQ, as águas que compõem a área 1

guardam suas características minerais naturais, com base nos baixos valores de

condutividade elétrica das amostras das nascentes, que demonstram uma baixa

ocorrência de íons dissolvidos nessas águas. Com relação aos metais pesados, não
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foram verificadas concentrações superiores aos padrões estabelecidos pela Resolução

CONAMA 357/2005, para os metais estudados. No entanto, no caso de chumbo, não é

possível considerar essa premissa, pelo fato do limite de detecção analítico atingido ser

maior que o valor constante da legislação. No caso do metal boro, no ponto referente à

nascente 3, embora o valor encontrado (0,44 mg/L) seja menor que o valor preconizado

pela CONAMA 357/2005 (0,5 mg/L), este valor registra a presença dessa espécie em

níveis que sugerem a ocorrência de efeitos antrópicos, demonstrando assim a

necessidade de realizarem-se novas campanhas de monitoramento para acompanhar o

comportamento deste metal em caráter sazonal. Quanto às demais determinações nas

amostras de água, destacam-se os baixos valores de pH registrados para os pontos

correspondentes às nascentes 1 e 2, no sítio particular, que denotam uma possibilidade

de que, caso ocorra contaminação por metais nessas águas, possa haver chance de

maior mobilidade/disponibilidade dessas espécies químicas, haja vista que tais

propriedades são fortemente controladas pela acidez do meio.

5.2.5. Monitoramento do parâmetro boro

 Em função dos resultados das análises de águas superficiais realizadas em 1995,

1997, 1999 e 2001 que objetivaram avaliar o seu nível de contaminação por metais

pesados, surgiu a necessidade de monitorar o boro em três pontos (Figura 9): a montante

dos lagos (ITA-01), a montante do lago 5 (ITA-02) e a jusante do lago 5 (ITA-03), a fim de

avaliar o impacto da exportação de boro da área contaminada dos Lagos e das medidas

de intervenção para descontaminação da área.
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Figura 9. Localização dos pontos de monitoramento na Região dos Lagos de Santa Gertrudes

Os pontos de monitoramento ITA-01, ITA-02 e ITA-03, localizados no Córrego da

Fazenda Itaqui, foram padronizados como pontos de coleta da CETESB. O  Córrego da

Fazenda Itaqui é afluente do Ribeirão Claro, que por sua vez, é afluente do rio

Corumbataí, conforme Figura 10 (Ribeirão Claro e Córrego da Fazenda Itaqui

destacados). Esse monitoramento é importante para preservar captações para

abastecimento público, especialmente a do município de Piracicaba localizada no rio

Corumbataí.

ITA - 01

ITA -02

ITA -03

Área 1

Área 2

Área 3Lago 5

Lago 1

Lago 3
Lago 2

Lago 4

Pesqueiro 1

Pesqueiro 2
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Figura 10. Localização do Córrego da Fazenda Itaqui e do Ribeirão Claro na bacia do rio

Corumbataí.

0

5.2.5.1.APonto de monitoramento a montante dos lagos (ITA-01).

Este ponto localiza-se no Córrego da Fazenda Itaqui, a montante dos Lagos (Figura

11), às margens da Estrada Santa Gertrudes – Iracemápolis.

A Tabela 9 e a Figura 12 apresentam os resultados das análises dos

monitoramentos regulares realizados pela CETESB no ponto ITA-01. As coordenadas

geográficas em UTM são: 7.513.434 e 239.204.

Itaqui

Rio Corumbataí Ribeirão Claro
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Figura 11. Foto do ponto de monitoramento a montante dos lagos (ITA-01)

Tabela 9. Valores da concentração de boro (mg/L) no ponto de monitoramento a montante dos

lagos.

Figura 12. Valores da concentração de boro (mg/L) no ponto de monitoramento a montante dos

lagos.

Data de coleta

14/02/03 0,03 0,5
04/06/03 2,11 0,5
02/10/03 0,28 0,5
15/03/04 0,03 0,5
14/07/04 0,03 0,5
10/11/04 0,13 0,5

Córrego da Fazenda Itaqui - 
montante dos lagos

Valor de referência (CONAMA 
357/2005)
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No monitoramento sistemático da CETESB observa-se que apenas em uma

coleta, em 2003, a concentração de boro foi superior ao limite legal. Este ponto de

montante pretende retratar a condição do Córrego da Fazenda Itaqui a montante da área

contaminada.

5.2.5.2.APonto de monitoramento a montante do lago 5 (ITA-02).

Este ponto localiza-se no Córrego da Fazenda Itaqui a montante do Lago 5 (Figura

13). Ele recebe as influências das águas de drenagem da Área 1 e de parte da Área 2.

A Tabela 10 e a Figura 14 apresentam os resultados das análises. As coordenadas

geográficas em UTM são: 7.513.476 e 238.678.

Figura 13. Foto do ponto de monitoramento a montante do lago 5 (ITA-02)
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Tabela 10. Valores da concentração de boro (mg/L) no ponto de monitoramento a montante

do lago 5.

Figura 14. Valores da concentração de boro (mg/L) no ponto de monitoramento a montante do

lago 5.

De acordo com o que observa-se na Figura 14 o boro ficou acima dos valores

aceitos pela legislação em águas de classe 2.

5.2.5.3.APonto de monitoramento a jusante do lago 5 (ITA-03).

Este ponto localiza-se no Córrego da Fazenda Itaqui a jusante do Lago 5 (Figura

15). O monitoramento das águas neste ponto reflete a contribuição das águas advindas

das Áreas 1, 2 e 3.

A Tabela 11 e a Figura 16 apresentam os resultados das análises. As coordenadas

geográficas em UTM são: 7.513.340 e 238.002.

Data de coleta

14/02/03 2,23 0,5
04/06/03 1,98 0,5
02/10/03 0,69 0,5
15/03/04 1,95 0,5
14/07/04 1,89 0,5
10/11/04 1,62 0,5

Córrego da Fazenda Itaqui - 
entrada do lago 5

Valor de referência (CONAMA 
357/2005)

Linha 37 14/02/03 04/06/03 02/10/03 15/03/04 14/07/04 10/11/04

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

BORO

Córrego da Fazenda 
Itaqui - entrada do 
lago 5
Valor de referência 
(CONAMA 
357/2005)

V
al

o
re

s 
(m

g
/L

)



Projeto Corumbataí Cerâmicas           _______________________________________________________________________ 34

Figura 15. Foto do ponto de monitoramento a jusante dos lagos (ITA-03)

Tabela 11. Valores da concentração de boro (mg/L) no ponto de monitoramento a jusante do

lago 5.

Figura 16. Valores da concentração de boro (mg/L) no ponto de monitoramento a jusante do lago

5.

Data de coleta

14/02/03 1,83 0,5
04/06/03 1,95 0,5
02/10/03 1,89 0,5
15/03/04 1,89 0,5
14/07/04 2,01 0,5
10/11/04 2,05 0,5
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A Figura 16 mostra que a concentração do boro na água mantém a mesma ordem

de grandeza dos valores obtidos para o ponto ITA-02.

A fim de avaliar a exportação dos metais presentes na área contaminada para o rio

Corumbataí, foi introduzido um ponto de amostragem neste rio, na rede de monitoramento

de qualidade de águas interiores da CETESB. Os resultados das análises dos anos de

2003 e 2004 estão apresentados nas Tabelas 12 e 13 e nas Figuras 17 e 18.

Tabela 12. Valores da concentração de boro (mg/L) no rio Corumbataí, Recreio, na ponte da Usina

Tamandupá (2003).

Data da
amostragem

Rio Corumbataí, Recreio, ponto
da Usina Tamandupá

Valor de referência (CONAMA nº
357/2005)

07/01/03 0,2 0,5
12/03/03 0,03 0,5
06/05/03 0,03 0,5
02/07/03 7,15 0,5
22/09/03 0,07 0,5
04/11/03 0,11 0,5

Figura 17. Valores da concentração de boro (mg/L) no rio Corumbataí, Recreio, na ponte da Usina

Tamandupá (2003).
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Tabela 13. Valores da concentração de boro (mg/L) no rio Corumbataí, Recreio, na ponte da Usina

Tamandupá (2004).

Data da
amostragem

Rio Corumbataí, Recreio, ponto
da Usina Tamandupá

Valor de referência
(CONAMA nº 357/2005)

06/01/04 0,12 0,5
08/03/04 0,05 0,5
04/05/04 0,09 0,5
16/11/04 0,47 0,5

Figura 18. Valores da concentração de boro (mg/L) no rio Corumbataí, Recreio, na ponte da Usina

Tamandupá (2004).

Não há dados de concentração de metais no rio Corumbataí, em pontos a

montante da foz do Ribeirão Claro, o que possibilitaria confrontar resultados do ponto de

monitoramento na ponte da Usina Tamandupá. Esse ponto, que pretende analisar a

interferência da contribuição dos poluentes advindos da microbacia do Córrego da

Fazenda Itaqui no rio Corumbataí, tem apresentado pequenas flutuações para a

concentração de boro, para os anos de 2003 e 2004, exibindo apenas um valor muito

elevado, de 7,15 mg/L, em 2003, não conseguindo-se estabelecer nexo causal.

Com exceção do valor de 7,15 mg/L, em 2003, os demais valores não ultrapassam

o padrão de qualidade, porém o uso nobre da água para o abastecimento público de 350

mil habitantes justifica a manutenção do monitoramento das águas superficiais.

5.3. Meio de estudo: Sedimentos

Os sedimentos depositados nos fundos dos lagos foram objeto de investigação já

que refletem a interferência da ação antrópica na bacia hidrográfica. A contaminação dos

sedimentos nos fundos dos lagos e pesqueiros foi decorrente da migração difusa de

poluentes.
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A investigação da condição dos sedimentos foi conduzida nos lagos e pesqueiros

da Região considerando também a interface do uso destes reservatórios com a

comunidade regional (Figura 19).

Figura 19. Coleta de sedimentos no Lago 5 realizada pela Cetesb em 1995 e 2002.

Com o objetivo de avaliar o grau de contaminação dos sedimentos dos lagos,

foram realizadas amostragens em 1995, 1999 e 2002.

Conforme já mencionado, as nomenclaturas atribuídas aos lagos monitorados para

cada campanha não necessariamente são coincidentes. Diante desta dificuldade, não

serão apresentados mapas de identificação dos pontos de monitoramento. No entanto, os

dados foram compilados pois são representativos da área em estudo.

5.3.1. Amostragem realizada em 1995 pela CETESB

A tabela 14 apresenta os resultados das análises realizadas em 1995 pela

CETESB.
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Tabela 14. Resultados das análises de sedimentos realizadas pela CETESB em 1995.

Lago 1 Lago 2 Lago 3 Lago 4Elementos Teores no
folhelho* mg/kg Igeo mg/kg Igeo mg/kg Igeo mg/kg Igeo

Cd 0,3 4 3,2 2 2,2 3 2,7 2,17 2,3

Pb 20 2240 6,2 475 4 165 2,5 1150 5,3

Cu 45 74 0,1 46 0,6 51 0,4 76,1 0,2

Cr 90 15,9 3,1 8,76 3,9 11,6 3,5 14,1 3,3

Hg 0,4 0,16 1,9 0,23 1,4 0,07 3,1 0,09 2,7

Ni 68 37 1,5 28 1,9 36 1,5 31,5 1,7

Zn 95 820 2,5 150 0,1 108 0,4 500 1,8

Mn 850 400 1,7 489 1,4 442 1,5 533 1,3

Al 80000 74700 - 45700 - 77900 - 70700 -

Fe 47200 57800 - 28100 - 47200 - 54300 -

Ca 22100 4020 - 3400 - 1110 - 1840 -

Mg 15000 5530 - 2960 - 3110 - 5080 -

K 26600 3650 - 1150 - 2480 - 3330 -

Na 9600 145 - 15 - 20 - 73,9 -

Igeo: Índice de geoacumulação

- :  não calculado

* : Turekian & Wedepohl, 1961

Igeo Nível de contaminação

> ou = 5 Muito forte

4 a 5 Forte a muito forte

3 a 4 Forte

2 a 3 Moderada a forte

1 a 2 Moderada

0 a 1 Ausente a moderada

< ou = 0 Praticamente ausente

As considerações a seguir constam no Parecer Técnico n° 007/DAHI/97.

Para avaliação do grau de contaminação das amostras de sedimento pelos metais

pesados cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel, zinco e manganês, foi aplicado

o índice de geoacumulação (Igeo) (Forstner et al., 1993). Estes podem  ser considerados

metais com maior potencial de dano ambiental, para os quais o conceito do índice de

geoacumulação é razoável. Este índice é dividido em sete classes com base no nível de

contaminação, e relaciona a concentração medida do elemento na amostra, com um valor

base geoquímico para o folhelho, evidenciando um possível enriquecimento com relação
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a estes valores basais (Turekian & Wedepohl, 1961). Com relação a outros metais, como

por exemplo Al, Fe, Ca, Mg, K e Na, que são constituintes naturais encontrados em

grande quantidade nos sedimentos e apresentando um pequeno potencial de dano

ambiental, foi feita somente uma comparação com os níveis base para o folhelho, uma

vez que o conceito do referido índice é questionável no caso destes elementos.

No lago 1 foram detectados teores elevados de cádmio (4mg/kg) e chumbo (2240

mg/kg), classificados em níveis de contaminação “forte” e “muito forte”, respectivamente,

e atingindo um nível mais de 100 vezes superior ao basal no caso do chumbo. O teor de

zinco, igual a 820  mg/kg, foi classificado num nível de contaminação  “moderada a forte”.

No lago 2 somente os teores de cádmio e chumbo excederam significativamente os

níveis do folhelho, sendo as amostras classificadas em níveis de contaminação

“moderada a forte” e “forte”, respectivamente para cada elemento.

No lago 3 foi observado o mesmo padrão de contaminação, e os resultados das

análises evidenciam contaminação por cádmio e chumbo na classe “moderada a forte”

para ambos os metais.

No lago 4 foi detectado um teor elevado de chumbo nos sedimentos (1150 mg/kg),

classificado num nível de contaminação “muito forte”, sendo este valor mais de 48 vezes

superior ao nível base considerado. Neste mesmo lago também foi detectada uma

contaminação “moderada a forte” por cádmio nos sedimentos, relativa a um teor total de

2,22 mg/kg, mais de 6 vezes superior ao nível base. O teor de zinco foi igual a 500 mg/kg,

enquadrado na classe de denominação “moderada”.

Com relação aos elementos cobre, cromo, mercúrio, níquel e manganês, não existe

evidência de contaminação acima dos níveis basais considerados. Da mesma forma, os

teores de Al e Fe se encontram próximos dos teores no folhelho, e os teores de cálcio,

magnésio, potássio e sódio detectados nos quatro lagos são menores do que os níveis no

folhelho, não cabendo qualquer consideração em termos de contaminação ambiental por

estes elementos em sedimentos.

5.3.2. Resultados da amostragem realizada em 1999 pela HIDRO AMBIENTE

Os resultados das análises realizadas em amostras de sedimentos de fundo foram

comparados ao padrão holandês de qualidade de solos. A tabela 15 apresenta os

resultados das análises.
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Tabela 15. Resultados das análises de sedimento realizadas pela HIDRO AMBIENTE em 1999.

Valores orientadores da CETESB:
Referência:  Cádmio (<0,5 mg/kg), Chumbo (17 mg/kg), Zinco (60 mg/kg)
Alerta:  Cádmio (3  mg/kg), Chumbo (100  mg/kg), Zinco (300 mg/kg)
Intervenção (agrícola): Cádmio (10 mg/kg), Chumbo (200 mg/kg), Zinco (500 mg/kg).

Padrão Holandês:
- cádmio: 0,6 mg/kg para nível de atenção, 4,8 mg/kg para necessidade de maiores informações e  8,9
mg/kg para severa contaminação do solo;
- chumbo: 72  mg/kg para nível de atenção, 261 mg/kg para necessidade de maiores informações e 449
mg/kg para severa contaminação do solo;
- zinco: 113  mg/kg para nível de atenção, 347 mg/kg para necessidade de maiores informações e 581
mg/kg  para severa contaminação da água.

De acordo com a Hidro Ambiente (HIDRO AMBIENTE Consultoria, 1999), as

amostras de sedimentos de fundo das lagoas apresentaram concentrações de metais

pesados acima dos valores orientadores da CETESB. Utilizando-se o Padrão Holandês

para comparação, indica contaminação de cádmio em todas as amostras, severa

contaminação de chumbo e zinco na amostra Lago 01-1 e necessidade de maiores

investigações a nível de atenção para quase todas as outras amostras. Exceção feita para

a concentração de chumbo nas amostras Pesqueiro-2, Pesqueiro2-1, Lago01-1 e Lago01-

2 e para a concentração de zinco nas amostras Lago04-2 e Lago01-1.

De acordo com o Parecer Técnico n° 08/00/EQSS da CETESB, o estudo confirmou

que existe contaminação por chumbo e zinco, originados do processo industrial das

cerâmicas, nos sedimentos do fundo das lagoas. O método analítico para cádmio não foi

adequado, visto que seu limite de detecção está muito alto, não sendo possível avaliar a

contaminação por este metal.

Destaca-se que, de posse dos resultados das campanhas de 1995 e 1999, a

missão canadense de setembro de 2000, ressaltou que não havia necessidade de

remover  os sedimentos de fundo dos lagos.

LOCAL
VARIÁVEIS (mg/kg)

Pb Zn Cd
LAGO 06-1 766 1050 <6,8
LAGO 06-2 163 121 <5,5
LAGO 06-3 421 385 <7,0
LAGO 06-4 394 368 <7,5
PESQUEIRO 1 333 116 <5,0
PESQUEIRO 2 99 81 <4,5
PESQUEIRO 2-1 141 100 <5,0
LAGO 05-1 335 132 <10,0
LAGO 02-1 90 124 <9,0
LAGO 04-2 20 115 <6,5
LAGO 02-3 168 228 <7,3
LAGO 01-1 32 41 <4,3
LAGO 01-2 79 96 <4,8
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5.3.3. Resultados da amostragem realizada em 2002 pela CETESB

Foram coletadas amostras de sedimentos dos corpos d’água que representam de

forma fidedigna o aporte de substâncias oriundas das atividades industriais no complexo

de cerâmica Santa Gertrudes. Os resultados das análises de sedimento (mg/kg – peso

seco) encontram-se na tabela 16.

Para avaliação do grau de contaminação das quatro amostras de sedimentos pelos

metais pesados cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel, zinco e manganês,

também foi aplicado o índice de geoacumulação (Igeo) (Forstner et al., 1993).
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Tabela 16. Resultados das análises de sedimento realizadas pela CETESB em 2002.

Área  1 Área 2 Área 3

Córrego da Fazenda Itaqui

Metais (mg/kg)

Pesque-

pague

n° 1

Pesque-

pague

n° 2

Sítio

Buschinelli

Cór. Itaqui

Pesque-

pague

 n° 3

jusante do

pesqueiro

jusante do

Lago 5

Lago  5

Al 1,2x104 1,56x104 2,2x104 1,67x104 1,81x104 1,32x104 1,18x10
4

Cd 3,11 3,83 2,51 4,21 3,01 2,99 3,48

Pb 94 173 <50 <50 76,9 86,6 128

Cu 51 41,8 37,3 58 49,8 47,1 36

Cr <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Ni 10,5 10,3 14,8 11,3 13 13,3 9,93

Hg 0,07 0,04 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01

Zn 73,2 70,2 65 54 88,5 85 108

Nutrientes (%)

C 1,77 3,35 1,9 2,9 1,35 12,55 0,55

N 0,18 0,29 0,02 0,29 0,16 0,6 0,08

H 1,2 1,44 1,22 1,24 1,22 2,42 1,17

Granulometria

Silte (%) 30,67 26,21 21,77 30,2 28,22 18,33 18,33

Argila (%) 52,58 68,39 71,59 56,9 71,78 76,89 76,89

Silte + argila % 83,25 64,6 96,4 87,1 100 95,22 95,22

Umidade % 60 70,4 68,9 72 60 85,9 85,9

Classificação Contaminado

Quanto aos critérios de classificação dos sedimentos no que diz respeito à

contaminação, foram adotados os valores de referência do folhelho médio (Turenkian e

Wedepöhl, 1961) e também da crosta terrestre (Wedepöhl, 1995), que permitem estimar a

composição média do substrato geológico natural, haja vista que não há um levantamento

de sedimentos livres de interferência antrópica nas bacias hidrográficas do Estado.

Com relação à presença de eventuais substâncias tóxicas nesses sedimentos e

seus efeitos à biota, foram contemplados os critérios adotados pela Agência Ambiental

Canadense, que estabelece dois níveis de classificação: TEL (“Threshold Effect Level” -
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concentração abaixo da qual não são esperados efeitos adversos sobre organismos

aquáticos) e PEL (“Probable Effect Level” - concentração acima da qual são esperados

efeitos adversos sobre organismos aquáticos).

Valores de referência (mg/kg):

Turenkian e Wedepöhl, 1961 Wedepöhl, 1995 Environment Canada, 1999

Al 8x104 8x104 -

Cd 0,3 0,1 0,67-4,2

Pb 20 15 30,2-112

Cu 45 25 -

Cr 90 126 37,3-90,0

Ni 68 56 18,0-35,9

Hg 0,4 0,04 0,174-0,486

Zn 95 65 124-271

De acordo com o Parecer Técnico n° 03/02/ERQ, de 10/06/02, os resultados de

metais pesados em sedimentos mostraram que existe contaminação em todas as áreas

por cádmio e, em menor intensidade, por chumbo, em concentrações que, segundo o

critério de classificação adotado, podem implicar em efeitos adversos aos organismos

aquáticos. No entanto, verificando as concentrações de carbono orgânico presentes na

maioria dos sedimentos avaliados, pode-se admitir que esses metais podem ter

biodisponibilidade sensivelmente reduzida, o que indica ser difícil predizer com exatidão o

real efeito que esses metais vêm causando aos organismos aquáticos. Assim, foi

sugerido, em caráter de precaução, que a vigilância sanitária deveria investigar

detalhadamente a acumulação de cádmio e chumbo nos peixes da região, pois esses

seres estão expostos aos metais, principalmente aqueles de hábitos de fundo.

Ainda, de acordo com o mesmo parecer, o lago 5, por suas características de

contaminação em seus sedimentos por cádmio e chumbo e reduzidos valores de carbono,

apresenta condições favoráveis de ter uma maior mobilidade de metais para a coluna

d’água quando comparado com os demais ambientes.
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5.4.  Meio de estudo: Águas subterrâneas

As águas subterrâneas foram monitoradas em três campanhas, em 1999, 2001 e

2002, com a intenção de avaliar a migração de poluentes, a partir da constatação da

contaminação do meio na Região dos Lagos.

5.4.1. Resultados da amostragem realizada em 1999 pela HIDRO AMBIENTE

A tabela 17  apresenta os valores da concentração de alguns metais pesados na

água subterrânea, em amostragem realizada pela HIDRO AMBIENTE (HIDRO AMBIENTE

Consultoria, 1999).

Tabela 17. Resultados das análises de águas subterrâneas realizadas pela HIDRO AMBIENTE

em 1999.

Valores orientadores da CETESB:
cádmio (0,005 mg/L), chumbo (0,01 mg/L), zinco (5,0 mg/L).

Padrão Holandês:
- cádmio: 0,0004 mg/L para nível de atenção, 0,0032 mg/L para necessidade de maiores informações e
0,006 mg/L para severa contaminação da água;
- chumbo: 0,015  mg/L para nível de atenção, 0,045 mg/L para necessidade de maiores informações e
0,076 mg/L para severa contaminação da água;
- zinco: 0,065  mg/L para nível de atenção, 0,433 mg/L para necessidade de maiores informações e 0,8
mg/L para severa contaminação da água.

De acordo com a Hidro Ambiente, todos os resultados não indicam qualquer

contaminação por metais pesados. De acordo com o Parecer Técnico n° 08/00/EQSS da

CETESB, não foram detectadas para os metais analisados, concentrações acima dos

padrões de potabilidade da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Segundo este

parecer, isto indica que não está ocorrendo lixiviação dos metais do sedimento de fundo

para as águas subterrâneas.

DATA L O C A L
VARIÁVEIS  (mg /L )

C h u m b o Zinco C á d m i o

10/10/99

PM-01 <0 ,025 <0 ,10 <0 ,005
PM-02 <0 ,025 <0 ,10 <0 ,005
PM-03 <0 ,025 <0 ,10 <0 ,005
PM-04 <0 ,025 <0 ,10 <0 ,005
PM-05 <0 ,025 <0 ,10 <0 ,005
PM-06 <0 ,025 <0 ,10 <0 ,005



Projeto Corumbataí Cerâmicas           _______________________________________________________________________ 45

5.4.2. Amostragem realizada em 2001 pela CETESB

A amostragem  foi realizada em três poços cacimba, dois tubulares e em três

poços de monitoramento. Os principais resultados obtidos são apresentados na Tabela

18.

Tabela 18. Principais resultados obtidos na amostragem da CETESB em 2001.

PM – poço de monitoramento
PT – poço tubular profundo
PC – poço cacimba
N – nascente
Valores de intervenção (Portaria 518/2004): chumbo (0,01 mg/L), cádmio (0,005 mg/L), res. filt. tot. (1000
mg/L), sódio (200 mg/L), cloreto (250 mg/L), cobre (2,0 mg/L). Boro: 0,75 mg/L (CONAMA 357/2005).

O PM-6 e o PT-Smaltcolor correspondem à área 1; o PM-3, PM-4, PC-Polig, PC-

Sítio, PC-Pesq e N-Buschi pertencem à área 2 e o PT-Cedasa  à área 3.

De acordo com o Parecer Técnico n° 34/01/EQSS:

Área 1: as amostras apresentaram concentrações de boro que podem provocar

risco à saúde humana, destacando-se a do poço de monitoramento que apresentou 98

mg/L. Os padrões mundiais de potabilidade variam entre 0,3 mg/L (Minnesota, EUA) a 5

mg/L (Canadá, IMAC 1998). Segundo a Comunidade Comum Européia – CCE, as águas

para consumo não devem ultrapassar 1 mg/L. Considerando o valor da CCE como

referência para potabilidade, as águas do poço tubular e do poço de monitoramento

encontram-se, respectivamente, aproximadamente duas vezes e noventa e oito vezes

acima da referência para potabilidade. A concentração de cádmio no PM 6 foi 6 vezes

superior ao padrão de potabilidade da Portaria 518/2004 (MS) de 0,005 mg/L.

Área 2: os poços cacimbas do pesqueiro e do Sítio Sérgio Pascon e os poços de

monitoramento apresentaram concentrações de boro que podem provocar risco à saúde

humana. Na amostra do poço de monitoramento (PM 3) determinou-se cádmio, cujo

resultado ultrapassa o padrão de potabilidade. O poço cacimba da Poliglass apresentou

concentração de sódio elevada, acima do padrão de potabilidade.

Área 3: nesta área não foi amostrado o aqüífero freático, além de não ser

Local de amostragem
Parâmetros (mg/kg)

Alcalinidade Boro Cloreto Cobre Condutividade Chumbo Cádmio Res. Filt. Sódio
Área 1 PM 6 - 98 - <0,10 0,03 - 91 6,9

PT – Smaltcolor 163 1,9 362 <0,02 - 226 82 9,8
Área 2 PM 3 - 1,25 - - <0,10 0,03 - 4,3 5,7

PM 4 - 3,8 - - <0,10 - - 30 7,1
PC-Polig 14 0,45 15,8 179 <0,02 - 129 220 6
PC-Sítio 10 3,6 2,09 34,9 <0,02 - 42 2,3 5,9
PC-Pesq 35 2,8 1,9 80,4 <0,02 - 65 3,3 6,3
N-Buschi 12 0,05 3,63 65,1 <0,01 - 61 6,3 5,7

Área 3 PT -Cedasa 194 0,7 0,43 516 <0,02 312 112 9,9

OpH
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determinado cádmio, coletando-se apenas uma amostra em poço tubular profundo, que

não apresentou concentrações acima dos padrões de potabilidade, embora a

concentração de boro já esteja acima dos valores de referência internacionais para águas

subterrâneas.

O Parecer confirma a contaminação das águas subterrâneas, nas três áreas

amostradas, sendo os contaminantes prioritários boro e cádmio. Não é recomendado o

uso para abastecimento humano das águas do aqüífero freático. As águas do poço

tubular da Smaltcolor já apresentam concentrações de boro desaconselháveis para

abastecimento humano sem tratamento.

5.4.3. Amostragem realizada em 2002 pela CETESB

A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos nessa campanha de amostragem. A

Figura 20 mostra a localização desses pontos.

Tabela 19. Resultados da coleta de águas subterrâneas, realizadas pela CETESB em 2002.

Data Pontos de amostragem

Parâmetros (mg/L)

Boro Cádmio Chumbo Cobre Zinco 

2002

Smaltcolor, poço profundo <2,0 <0,001 0,004 0,04 0,02
Incopisos, poço profundo <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 0,08
Cedasa filial, poço profundo <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 <0,01
Sítio Fiório, poço raso <2,0 <0,001 <0,002 0,01 0,07
Sítio Sérgio Pascon, poço raso <2,0 <0,001 <0,002 0,02 0,01
Poliglass, poço raso 4,1 <0,001 <0,002 <0,004 0,02
Nelson Pascon, nascente <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 <0,01
Sítio Buschinelli, nascente <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 0,01
Cepar, poço profundo <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 0,01
Cedasa, poço profundo <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 <0,01
Isoterm, poço profundo <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 <0,01
Cer. Buschinelli, poço profundo <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 0,06
Cer. Paraluppe, poço profundo 2,5 <0,001 <0,002 0,03 0,02
Paraluppi & Paraluppi Ltda, poço profundo <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 <0,01

Cer. Santa Gertrudes, poço profundo <2,0 <0,001 <0,002 <0,004 <0,01
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Figura 20. Localização dos pontos amostrados em 2001 pela CETESB e os resultados obtidos.

Para esta campanha de amostragem, observou-se que apenas o parâmetro boro

ultrapassou o padrão de 0,75 mg/L estabelecido pelo CONAMA 357/2005.
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS

A recuperação e a reabilitação da Região dos Lagos pressupõe o planejamento e a

realização de diversas ações na área, que foram organizadas e ordenadas a partir de

prioridades definidas pelos parceiros envolvidos no Projeto Corumbataí Cerâmicas. Este

planejamento foi organizado em um documento denominado Plano de intervenção da

Região dos Lagos, que consta no Anexo 5.

O Plano de intervenção é atualmente o documento que norteia as ações do Projeto

Corumbataí Cerâmicas. Algumas intervenções já foram realizadas e outras estabelecidas

como necessárias para a recuperação da área estão sendo negociadas através de um

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que encontra-se em análise junto ao Sistema

Estadual de Meio Ambiente.

O Plano de Intervenção da Região dos Lagos foi respaldado pelo diagnóstico

preliminar realizado pela CETESB, pelas conclusões e recomendações contidas no

Relatório Final de Avaliação Ambiental dos lagos, realizado pela empresa Hidro Ambiente,

pelos Pareceres Técnicos n° 34/01/EQSS, n° 08/00/EQSS e n° 03/02/ERQ emitidos pela

CETESB acerca do referido relatório e pelos resultados obtidos na Dissertação de

Mestrado desenvolvida na  área em questão, pelo Geólogo André Luiz Bonacin Silva,

através do Departamento de Geologia da USP. Também estão incluídos os resultados da

avaliação da consultoria canadense realizada em setembro de 2000, dentro da

Cooperação Técnica ocorrida entre os governos de São Paulo e do Canadá  desenvolvida

entre os anos de 1997 e 2000, ao abrigo do Projeto Watershed 2000, ao qual o Projeto

Corumbataí esteve, inicialmente, vinculado ao módulo relativo ao tema Negociação de

Conflitos Ambientais.

6.1.  Medidas implementadas do Plano de Intervenção da Região dos Lagos

de Santa Gertrudes

As medidas previstas no Plano de Intervenção e já realizadas consistiram de:

cercamento dos lagos e sinalização, desassoreamento da calha principal do Córrego da

Fazenda Itaqui e alteamento dos taludes, drenagem das águas superficiais da microbacia

do Córrego da Fazenda Itaqui, remoção de solo contaminado da área detalhe, avaliação

da qualidade do solo na encosta da Poliglass e definição da necessidade de sua

remoção.
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A Figura 21 identifica as medidas executadas na Região dos Lagos, previstas no

Plano de intervenção.

Figura 21. Locais de maior grau de contaminação de solo e obras de desassoreamento e

drenagem

6.1.1. Cercamento dos lagos, sinalização e interrupção da disposição de

entulho

A delimitação da área contaminada a ser recuperada é muito importante para coibir

sua utilização inadequada e proteger a comunidade do entorno.

As medidas emergenciais consistiram de: cercamento dos lagos e pesqueiros,

instalação de sinalização informando que trata-se de área de recuperação ambiental,

proibição de contato com a água dos lagos e a pesca (Figuras 22, 23 e 24) e a

interrupção da disposição de entulhos no entorno da área (Figura 25).
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Figura 22. Cercamento da área dos lagos para restringir o acesso ao local

Figura 23. Placas informando aos visitantes a área de recuperação ambiental e proibindo o

contato com a água dos lagos.
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Figura 24. Placa proibindo o contato com a água dos lagos

Figura 25. Antiga área de deposição de entulho

6.1.2.  Desassoreamento da calha principal do Córrego da Fazenda Itaqui e

alteamento dos taludes

O desassoreamento imediato da calha principal do Córrego da Fazenda Itaqui foi

uma das ações emergenciais definida no Plano de Intervenção para evitar o seu

transbordamento e a conseqüente contaminação dos lagos do pesqueiro, o que vinha
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ocorrendo com alguma regularidade.

Para tanto, a equipe técnica da SMA/DPP (Departamento de Projetos de

Paisagem), elaborou as diretrizes básicas para as obras a serem executadas. Tais

diretrizes contemplaram as ações a serem desenvolvidas a fim de viabilizar as obras de

desassoreamento em questão, sendo as mesmas submetidas ao DEPRN para análise, o

qual emitiu autorização favorável em 26.04.2002.

A autorização em questão sugeriu que se obtivesse outorga do DAEE. Nesse

sentido, em 05 de junho de 2002, o Sindicato das Indústrias da Construção, do Mobiliário

e de Cerâmicas de Santa Gertrudes, responsável pelas obras em pauta, protocolou junto

ao DAEE, o requerimento de outorga para a execução dos trabalhos, o qual recebeu

parecer favorável daquele órgão em Piracicaba.

As obras de desassoreamento/aprofundamento da calha do Córrego da Fazenda

Itaqui foram acompanhadas por técnicos da CETESB. Os serviços foram executados de

maneira a preservar a vegetação existente. Foi retirado um volume de cerca de 3.500 m³

de sedimentos, com dragagem manual ou mecanizada dependendo do local e

rebaixamento do leito em 0,40 metros, sem alterar seção do Córrego, em uma extensão

de 2.048 metros (Figuras 26, 27, 28 e 29 ).

O primeiro trecho iniciou-se na região dos lagos, próximo à Cerâmica Smaltcolor,

na margem mais baixa da estrada municipal SGT 357, até a divisa da Chácara Claudete

Nardi. Foi mantida a configuração do Córrego com relação à sua largura e meandros. A

camada de material sedimentado removido foi de aproximadamente 0,30 metros.

O segundo trecho iniciou-se na divisa da Chácara Claudete Nardi até próximo à

última divisa da propriedade do sr. Nelson Pascon (pesqueiro). A primeira ação a ser

executada foi a escavação mecanizada do leito do Córrego da Fazenda Itaqui com

aprofundamento da calha em aproximadamente 0,50 m. O material escavado foi utilizado

para o alteamento das cotas da margem esquerda do referido Córrego, e posterior

recobrimento do dique com argila. A largura média do Córrego neste trecho era de

aproximadamente 0,90 m e após os serviços de aprofundamento da calha não

ultrapassou 2,00 m.  A segunda ação foi o alteamento em 0,50 m da entrada de acesso

ao pesqueiro no trecho entre a pequena ponte de madeira sobre o Córrego da Fazenda

Itaqui e a entrada da propriedade do senhor Nelson Pascon.  O alteamento dos taludes

circundando os referidos lagos evitou a entrada de águas de transbordo e de escoamento

superficial nos lagos.

Após a realização das obras de desassoreamento do Córrego da Fazenda Itaqui e

do alteamento dos taludes, encerradas em dezembro de 2002, não houve mais a

ocorrência de transbordamento das suas águas para os lagos do pesqueiro (Figura 30 ).
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É importante salientar que os recursos financeiros para as obras de

desassoreamento foram provenientes do grupo de ceramistas comprometido com o

Projeto Corumbataí.

A Figura 31 mostra, com representação esquemática, os trechos desassoreados do

Córrego da Fazenda Itaqui e suas nascentes.
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Figura 26. Obras de desassoreamento da calha do Córrego da Fazenda Itaqui.

Figura 27. Trecho do Córrego da Fazenda Itaqui durante a obra de desassoreamento.
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Figura 28. Córrego da Fazenda Itaqui desassoreado após o acesso ao pesqueiro.

Figura 29. Córrego da Fazenda Itaqui desassoreado a montante do acesso ao pesqueiro.
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Figura 30. Vista do acesso ao pesqueiro, à direita, e lago 3, à esquerda, com destaque para o

alteamento dos taludes

6.1.3. Drenagem das águas superficiais da microbacia do Córrego da Fazenda

Itaqui

A estabilização da microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui foi considerada

prioritária dentro do Projeto Corumbataí. Todas as outras intervenções necessárias na

área contaminada iriam pressupor a estabilização do seu entorno. O escoamento

superficial tem grande responsabilidade no transporte da carga difusa de poluentes na

microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui.

O projeto de drenagem denominado Projeto de Contenção de Erosão da

Microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui  foi  elaborado a partir de termo de referência

fornecido pela SMA/CETESB, abrangendo toda a microbacia do Córrego da Fazenda

Itaqui. Os serviços e obras previstos para a execução do projeto de drenagem

destinaram-se à implantação de linha de tubo com caixa de captação de águas pluviais na

estrada vicinal municipal de Santa Gertrudes – Iracemápolis, sub trecho entre o km 0 e o

km 1, no município de Santa Gertrudes. Esta área de drenagem era responsável por

grande carga de sedimentos carreados pelo escoamento superficial. A rodovia sofria

constantemente processos erosivos que obrigavam o município a investir para a correção
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desta situação.

A obra de drenagem consistiu na coleta e condução, através de tubulação

enterrada, das águas pluviais desta área de cabeceira do Córrego para o seu leito

principal, com a instalação de sistemas de quebra de energia e da estabilização de

taludes de empresas situadas às margens da estrada. A obra teve início em outubro de

2002 e foi concluída no final de 2003 (Figuras 31, 32, 33 e 34).

Os recursos financeiros empregados na utilização desta obras vieram do Fehidro

(70%) e dos ceramistas (30%).
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Figura 32. Aspectos da obra de drenagem próximo à Smaltcolor (antiga área de deposição de

entulho)

Figura 33. Obra de drenagem concluída a montante do Lago 1
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Figura 34. Obra de drenagem concluída na Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis

6.1.4.  Remoção de solo contaminado da “Área Detalhe”

O diagnóstico ambiental apontou a existência de cinco sítios com diferentes graus

de contaminação que mereceram o aprofundamento da investigação. Os sítios foram

denominados:

• Área Detalhe:  a mais contaminada, a montante do Lago 5;

• Encosta da Poliglass: a segunda mais contaminada, a montante do Lago 4;

• Talude da cerâmica Santa Gertrudes: menor grau de contaminação, a montante

do Lago 1;

• Área alagadiça em frente à Smaltcolor: menor grau de contaminação, a

montante do Lago 1;

• Antiga área de entulho:  menor grau de contaminação, a montante do Lago 1.

A Figura 35  localiza os sítios das áreas contaminadas relacionadas.

O termo “Área Detalhe” foi definido para identificar o sítio de maior contaminação

do solo por metais pesados. O diagnóstico ambiental apontou esta área como prioritária

para a intervenção, com recomendação expressa da remoção do solo contaminado.

Foram removidas cerca de 6.000 toneladas de solo contaminado. Este solo foi

encaminhado à empresa Resicer Reciclagem Industrial Ltda para secagem, moagem e

retorno às indústrias cerâmicas participantes do Projeto, visando sua reincorporação à
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massa de fabricação dos pisos e revestimentos, conforme já é procedimento para as

raspas advindas do processo industrial. As Figuras 36, 37, 38 e 39 atestam a realização

desta etapa do Plano de Intervenção.
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Figura  36. Preparação das obras de remoção do solo na Área Detalhe com a realização de canal

de drenagem de águas pluviais.
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Figura 37. Remoção do solo da Área Detalhe

Figura 38. Operação de remoção do solo contaminado na Área Detalhe
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Figura 39. Operação final de remoção do solo contaminado na Área Detalhe

6.1.5.  Avaliação da qualidade do solo na encosta da Poliglass

Atualmente está sendo feita investigação detalhada na área identificada como a

segunda mais comprometida pela presença de metais, principalmente chumbo. Trata-se

da área identificada como encosta da Poliglass (Figura 35 ), uma antiga indústria de fritas

cerâmicas, agora desativada. No terreno desta indústria foram depositados,

inadequadamente, resíduos industriais diretamente no solo. A área abrange o local da

indústria e arredores, a encosta, as cacimbas e o lago situado imediatamente a jusante da

indústria, nesta encosta (Lago  4).  Embora esses resíduos tivessem sido removidos,

trabalhos estão sendo executados para detalhar o nível de contaminação ambiental desta

encosta e orientar ações de intervenção local. Aguarda-se a conclusão dos trabalhos

nessa área até  o final de 2005.
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7. AÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA REGIÃO DOS LAGOS

A partir da constatação da contaminação da Região dos Lagos, particularmente da

contaminação de águas subterrâneas por substâncias como boro e cádmio, a Secretaria

da Saúde foi envolvida nas ações do Projeto Corumbataí Cerâmicas.

Em maio de 2002 a CETESB e a Secretaria da Saúde realizaram campanha de

amostragem conjunta para avaliação da qualidade das águas de poços de abastecimento

das cerâmicas e residências, bem como de minas situadas na região dos lagos. Os

laudos indicaram a presença do parâmetro boro total acima do valor de referência

estabelecido para águas de abastecimento público pela Organização Mundial da Saúde.

As medidas de interesse sanitário adotadas para a prevenção e preservação da saúde

foram a interdição para o consumo humano de poços da região e a necessidade de

monitoramento sistemático das águas. Foi solicitada a coleta de amostras de alimentos

produzidos na área para avaliação da presença de metais pesados.

Em junho de 2002, a Secretaria da Saúde realizou coleta de alimentos (leite,

verduras, banana, peixe e ovos) para a avaliação da presença de metais pesados. Os

resultados dessas análises mostram que não foram detectados metais pesados nesses

produtos.

Ainda em junho de 2002, a Secretaria da Saúde realizou estudo epidemiológico na

região e coletas de sangue dos residentes da Região dos Lagos. Os resultados não

mostraram a presença dos metais cádmio e chumbo no sangue.

Em julho de 2002 a Secretaria da Saúde proibiu a pesca e solicitou monitoramento

contínuo dos pesqueiros.

O envolvimento da Secretaria da Saúde no Projeto Corumbataí Cerâmicas é

recente e suas ações, até a presente data, limitaram-se a essas intervenções.

8. REVEGETAÇÃO NA REGIÃO DOS LAGOS

Considerando a degradação e a contaminação da Região dos Lagos, a

revegetação é uma ação importante para estabilizar a área degradada e restabelecer

algumas funções associadas à cobertura florestal, como a de filtragem das águas do

escoamento superficial, a contenção de erosão e a formação de atrativos para a fauna

local.

A área a ser revegetada contemplada neste projeto corresponde a 3,5 hectares de

área de prevervação permanente (APP), numa faixa de 30 metros nas margens do

Córrego e 50 metros no entorno dos lagos.
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A vegetação arbórea e arbustiva local é praticamente inexistente, sendo

observados nos arredores apenas indivíduos de mamona (Ricinus sp.), alguns

exemplares de grão de galo (Celtis iguanae), e também de adultos de leucena (Leucena

leucocefala), de sangue de drago (Croton urucurana) além da presença de gramíneas em

alguns trechos do terreno. No entorno da Região dos Lagos não existem outros

fragmentos de vegetação que possam prover o aparecimento de outras espécies pelas

diferentes formas de propagação.

Assim, o modelo proposto para a revegetação procura restaurar a estrutura e a

dinâmica da vegetação original, resguardando a diversidade das espécies, a

representatividade das populações e a utilização final da área. A proposta identifica-se

com a sucessão secundária induzida, onde buscará assegurar os mecanismos pelos

quais a sucessão se realiza conforme BUDOWSKI (1965).

O projeto realizou o plantio de aproximadamente 17.000 mudas e a descrição do

projeto completo de revegetação encontra-se no Anexo 6. As áreas revegetadas estão

indicadas na Figura 40.

As fotos apresentadas a seguir mostram o resultado da revegetação das nascentes

na Região dos Lagos (Figuras 41 e 42).
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Figura 41.  Revegetação das nascentes na Região dos Lagos de Santa Gertrudes.  A foto superior

mostra a situação antes de 1999 e a foto inferior mostra a situação em 2001.
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Figura 42. Área de reflorestamento da Smaltcolor (2005).

Em vistoria realizada no local após o plantio das mudas, técnicos  do DEPRN e do

Instituto Florestal constataram manchas nas folhas dos indivíduos plantados. A Secretaria

do Meio Ambiente,  através do MEMO. SMA.ADJ. 004/02, solicitou à CETESB uma

avaliação quanto a possíveis presenças de metais pesados na vegetação, cujo resultado

é apresentado no Parecer Técnico 06/02- EQSE, de 10/06/02.

De acordo com o Parecer citado, durante a vistoria observou-se:

- cerca de 3000 mudas pioneiras plantadas em área de preservação permanente da

nascente do Córrego da Fazenda Itaqui, já canalizado (ao lado da Smaltcolor) de

maneira geral, estão em estado médio de desenvolvimento;

- no entorno do Lago situado na Área 3, as 8000 mudas plantadas, de uma maneira

geral, não estão se desenvolvendo satisfatoriamente, ocorrendo inclusive a

mortandade de muitos indivíduos. Várias plantas apresentam injúrias foliares visíveis,

como cloroses e necroses marginais;

- dentro desta área, existem plantas de mesma espécie, estabelecidas em locais

próximos, que se diferenciam na ocorrência de injúrias visíveis, ou seja, umas com e

outras sem;
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- existem também diferenças entre “faixas” de plantio. Nos trechos mais planos há mais

indivíduos injuriados, assim como no trecho mais próximo ao lago, há um número maior

de indivíduos mortos. O suinã e a paineira mostram-se, visualmente, mais sensíveis.

Assim, em função das características industriais da região e das injúrias

apresentadas, dividiu-se o trecho do entorno do lago da Área 3 em três parcelas, onde

coletou-se, em cada uma delas, amostras de 4 espécies, a saber: Chorisia speciosa

(Paineira), Cytraexyllum mynianthum  (Pau-de-viola), Croton urucurana (Sangra d´água) e

Eritrina speciosa  (Suinã) para análises de fluoreto foliares.  Os resultados estão

expressos na Tabela 20.

A localização aproximada do local da coleta do material está representada na

Figura 43.

Figura 43. Locais de coleta de material botânico.
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Tabela 20. Resultados das análises de fluoreto nas folhas dos indivíduos plantados na

área de preservação permanente do lago 5.

Local de coleta

Indivíduos µgF-/gPS

Área 3 – frente Pau-de-viola 378,06

Área 3 – frente Suinã (s/ inj) 191,84

Área 3 – frente Suinã (c/ inj) 119,05

Área 3 – frente Paineira 436,21

Área 3 – frente Sangra d´água 290,08

Área 3 – margem direita Sangra d´água 180,39

Área 3 – margem direita Paineira 499,09

Área 3 – margem direita Suinã 195,02

Área 3 – margem direita Pau-de-viola 233,4

Área 3 – margem oposta Pau-de-viola 160,39

Área 3 – margem oposta Suinã 173,64

Área 3 – margem oposta Sangra d´água 220,54

Área 3 – margem oposta Paineira 575,6

Os resultados indicam haver uma contaminação generalizada da área, com valores

que sugerem uma forte emissão de fluoretos gasosos. Vale ressaltar que o aparecimento

de injúrias ocorre, geralmente, quando o teor foliar de fluoreto excede 20 µgF-/gPS, valor

máximo considerado de ocorrência normal (Pushnik & Miller, 1990).

Cabe mencionar que o intuito das análises foi verificar a ocorrência de fluoretos

gasosos na área. Futuramente poderá ser investigada detalhadamente a razão da

ocorrência de injúrias dispostas de forma aleatória, e do pouco desenvolvimento de

algumas espécies, sendo necessária a realização de análises complementares,

principalmente daqueles elementos presentes no solo contaminado da área em questão

(destacando-se chumbo, zinco, cádmio e boro). Ressalta-se que a CETESB não possui

procedimento metodológico para a realização de análises de metais em material vegetal.

A partir da constatação desta contaminação, sabidamente por fluoretos, o processo

de revegetação foi interrompido. Todas as indústrias cerâmicas da Região dos Lagos

implantaram ou estão finalizando a implantação de sistemas de controle de poluição do ar

para remoção de fluoretos. Tal fato poderá gerar uma nova avaliação da condição da

cobertura florestal implantada na região, com o objetivo de retomar as ações de

revegetação, diante da esperada redução da concentração das emissões de fluoretos.
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9. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROJETO CORUMBATAÍ

A problemática ambiental exige cada vez mais mudanças de comportamento e

construção de formas de pensar e agir na relação com o meio ambiente, impondo às

sociedades a busca de novos caminhos e modelos de produção de bens que atendam às

necessidades humanas das gerações atuais e futuras. A Educação Ambiental é uma

ferramenta que pode auxiliar nesse processo de transformação, na busca da

sustentabilidade ambiental.

A Educação Ambiental pretende despertar  a consciência crítica, promovendo a

sensibilização e a capacitação de agentes multiplicadores através da construção do

conhecimento sócio-ambiental.

A Educação Ambiental no Projeto Corumbataí Cerâmicas desenvolveu ações que

envolveram parcelas da população na conscientização dos riscos que as antigas cavas de

extração de argilas representam para o município de Santa Gertrudes – SP e como elas

podem ser recuperadas. A necessidade de envolvimento da população deu-se também

pela proposta  de uso  futuro da Região dos Lagos. Em consulta prévia a alguns

segmentos da comunidade, percebeu-se grande aceitação sobre a proposta de instalar no

local  um parque privado.  Assim, antes de concretizar qualquer proposta nesse sentido,

reforçou-se a necessidade de informar a população de Santa Gertrudes.

Os objetivos do trabalho de Educação Ambiental foram:

I.  Informar e sensibilizar à comunidade sobre a relação entre meio ambiente, educação e

saúde pública.

II. Fornecer subsídios para a compreensão dos problemas ambientais da Região dos

Lagos e para a formação de um cidadão crítico, atuante e responsável na relação com

o meio ambiente.

O público alvo desta etapa do Projeto foi:

ü Escolas da Rede Pública e Particular de ensino;

ü Lideranças comunitárias e sindicais;

ü Empresários das indústrias de cerâmicas;

ü Organizações não governamentais;

ü Serviço Público (Prefeitura/Secretaria da Saúde);

ü Igrejas

O conteúdo do projeto envolveu os assuntos: meio ambiente, desenvolvimento

sustentável, poluição ambiental, participação e cidadania.

O programa iniciou-se em junho de 2002, com término em outubro do mesmo ano.

A sensibilização das partes envolvidas ocorreu através de diversas atividades: reuniões

informativas sobre o problema ambiental da Região dos Lagos, visitas a áreas
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degradadas, preservadas, recuperadas e a indústrias cerâmicas, além da realização de

oficinas.

10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Corumbataí Cerâmicas pode ser considerado um caso de sucesso de

gestão ambiental, ainda não concluído. A mobilização dos responsáveis pela

contaminação da Região dos Lagos, agenciada pela CETESB e demais organismos do

Sistema Estadual do Meio Ambiente, garantiu a manutenção das ações que permitiram

diagnosticar a extensão do impacto ambiental gerado por operações inadequadas de

indústrias instaladas na bacia do Córrego da Fazenda Itaqui e iniciar ações corretivas.

O custeio do Projeto é feito pelas próprias empresas, por meio de um fundo

financeiro coletivo administrado pela ASPACER - Associação Paulista das Cerâmicas de

Revestimento e tem sido a principal fonte de recursos para a execução das ações de

intervenção na área.

As ações de intervenção estão em curso e a regulamentação da sua execução está

sendo sistematizada através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre as

empresas responsáveis pela contaminação e a CETESB.

As principais medidas previstas no TAC são: avaliação de risco à saúde pública em

função do uso pretendido para área, caracterização do uso atual da área e seu entorno e

definição do seu uso futuro, conclusão do cercamento da área, manutenção do

monitoramento nos diferentes meios físicos  e continuidade do processo de recomposição

florestal das áreas de preservação permanentes da microbacia do Córrego da Fazenda

Itaqui.

A CETESB considera que as medidas de intervenção já executadas na área foram

de grande importância para minimizar a exportação de poluentes para fora dos limites da

microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui e para reduzir o aporte de poluentes para as

águas deste corpo d’água. Considera-se que medidas tradicionais de comando e controle

não teriam a eficácia que se encontrou na técnica de gerenciamento de conflitos, para a

administração deste problema ambiental.

A contaminação da microbacia do Córrego da Fazenda Itaqui e a exportação de

seus contaminantes têm grande relevância, dentre outras razões, pelo fato de que este

corpo d’água é contribuinte da bacia do rio Corumbataí, a montante da captação de águas

para abastecimento público do município de Piracicaba, no rio Corumbataí. O rio

Corumbataí é o principal manancial de abastecimento para cerca de 350 mil habitantes de

Piracicaba.
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O Córrego da Fazenda Itaqui está sendo regularmente monitorado pela CETESB

para constantemente avaliar a eficiência das medidas de intervenção previstas e

executadas, conforme estabelecimento de prioridades do Projeto.

Entende-se que o TAC será o instrumento responsável por garantir a continuidade

e a conclusão dos trabalhos de intervenção na Região dos Lagos.

Diante da perspectiva de uso futuro da área como um parque público ou privado, e

considerando-se a interface do meio com a comunidade e os riscos envolvidos, entende-

se como importante a retomada da participação da Secretaria da Saúde no Projeto

Corumbataí Cerâmicas.

O Projeto Corumbataí Cerâmicas contribuiu de forma definitiva com a mudança de

atitude do setor cerâmico frente às questões ambientais. Observa-se nítida evolução no

comportamento deste setor desde o início do seu envolvimento neste Projeto. Atualmente

os ceramistas buscam aperfeiçoar as práticas ambientais dentro das empresas. Tal

atitude culminou com a formação de uma Câmara Ambiental do Setor Cerâmico, cuja

organização é estimulada pela Secretaria do Meio Ambiente, na qual os empresários

buscam aprimorar soluções ambientais preventivas e corretivas, trocar experiências e

discutir necessidades do ramo.

A experiência proporcionada pelo Projeto Corumbataí Cerâmicas na correção de

um problema de contaminação ambiental deve servir como modelo a ser exportado para

outras situações de complexidade semelhante, visto que proporcionou a integração entre

diferentes órgãos ambientais e setores produtivos para a resolução do problema.

Não se pode deixar de considerar a importância da extensão do projeto, que gerou

inclusive um Projeto de Prevenção à Poluição em indústrias cerâmicas compilando e

propondo uma série de medidas de P2, princípio compatível com as mais avançadas

tendências de abordagem sobre fontes de poluição.
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Anexo 1

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO CORUMBATAÍ CERÂMICAS



Anexo 2

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO CORUMBATAÍ CERÂMICAS ENTRE 1998 E

2005



AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO CORUMBATAÍ ENTRE 1998  E 2005

  Ano de 1998

Ø Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) e as 41 indústrias

cerâmicas da região assinam dois Protocolos de Intenções, sendo um relativo a

recuperação e reabilitação da região dos lagos de Santa Gertrudes e outro referente  à

implantação do programa de prevenção à poluição ;

Ø Criação do grupo gestor para a coordenação dos trabalhos a partir dos cronogramas

definidos nos Protocolos de Intenções. O grupo gestor foi constituído por

representantes da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, da

SMA, da prefeitura de Santa Gertrudes, das 41 indústrias cerâmicas e do Sindicato

das Indústrias de Construção do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes;

Ø Início da implementação do projeto de Prevenção à Poluição (P2) nas indústrias.

Ano de 1999

Ø SMA lança o primeiro número do jornal Corumbataí News, que tinha por objetivo

informar a população sobre a situação ambiental da região dos lagos de Santa

Gertrudes, sobre o projeto Corumbataí Cerâmicas e sobre os avanços conseguidos

pelo Projeto. Tinha por objetivo, também, incentivar a participação da comunidade;

Ø CETESB treina 136 funcionários das indústrias participantes do projeto em técnicas de

prevenção à poluição;

Ø Técnicos da CETESB iniciam as visitas às indústrias para identificação das

oportunidades de P2;

Ø CETESB realiza reunião com ceramistas e fornecedores de matérias-primas para a

indústria cerâmica, visando a substituição dos produtos perigosos;

Ø Início da participação do SENAI, unidade de São Bernardo do Campo, no programa de

P2;



Ø Ceramistas realizam o plantio de 5.000 mudas de espécies nativas na nascente do

córrego da Fazenda Itaqui em atendimento ao Termo de Compromisso de

Recuperação Ambiental 87/99.

Ano de 2000

Ø Ceramistas contratam firma de consultoria para realizar o diagnóstico geoambiental da

região;

Ø CETESB, Sindicato e ceramistas discutem os dados cadastrais levantados e priorizam

a implantação das oportunidades de P2;

Ø SMA traz consultores canadenses para avaliar o diagnóstico e propor medidas para a

remediação da área.

Ano de 2001

Ø Ceramistas realizam o plantio de 10.000 mudas de árvores de espécies nativas em

atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental 314/00;

Ø Ceramistas instituem o Fundo Ambiental para despesas com o Projeto. A contribuição

de cada empresa é proporcional à produção, no valor de  R$0,0025/m² de

revestimento produzido;

Ø Ceramistas contratam firma de consultoria para realizar o levantamento

planialtimétrico da região dos lagos, por solicitação da SMA/CETESB;

Ø Ceramistas fazem o levantamento das medidas de P2 já implantadas;

Ø SMA prepara e entrega aos ceramistas o Termo de Referência para elaboração do

projeto de contenção de erosão e drenagem da microbacia do córrego da Fazenda

Itaqui;

Ø CETESB faz levantamento dos proprietários dos lotes da região dos lagos;

Ø SMA e CETESB preparam e entregam aos ceramistas o Plano de Intervenção,

destinado à recuperação da área dos lagos;



Ø SMA solicita à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a realização de um

diagnóstico do grau de contaminação da população que vive e trabalha na região dos

lagos, além da implementação de ações mitigadoras;

Ø SMA solicita ao Departamento de Estradas de Rodagem o projeto básico de drenagem

da área;

Ø CETESB realiza campanha de amostragem de águas superficiais e subterrâneas, solo

e sedimentos para confirmar o diagnóstico realizado pela empresa de consultoria

contratada pelos ceramistas;

Ø Ceramistas sinalizam e cercam a área (297.960,4 m2) por exigência da SMA/CETESB,

isolando-a do acesso ao público e diminuindo os riscos de contaminação;

Ø SMA prepara e entrega aos ceramistas o Termo de Referência para contratação do

projeto do Parque Temático;

Ø Com base no Termo de Referência do Projeto de Contenção de Erosão da Microbacia

do Córrego da Fazenda Itaqui, preparado pela SMA,                  a prefeitura de Santa

Gertrudes solicita recursos ao FEHIDRO para realizar as obras, sendo a contrapartida

das indústrias cerâmicas;

Ø Prefeitura de Santa Gertrudes notifica todos os proprietários da região dos lagos, que

utilizam água subterrânea, para solicitarem outorga dos poços no DAEE.

Ano de 2002

Ø Ceramistas contratam projetos de obras emergenciais constantes no Plano de

Intervenção da SMA/CETESB, que consistem, basicamente, do desassoreamento da

calha principal do córrego da Fazenda Itaqui e no alteamento de seus taludes. SMA dá

suporte técnico para a aprovação deste projeto no DAEE;

Ø CETESB desenvolve metodologia de monitoramento e detecção de fluoreto em

amostras vegetais;

Ø SMA realiza mensuração das alturas das mudas plantadas nas propriedades das

Cerâmicas Santa Gertrudes e Incopisos;

Ø FEHIDRO aprova Projeto de Contenção de Erosão da Microbacia da Fazenda Itaqui;



Ø Equipe técnica da SMA constata injúrias foliares nas espécies plantadas em área de

preservação permanente de um dos lagos;

Ø Ceramista realiza plantio de cerca de 2000 mudas (1 ha) no entorno das nascentes;

Ø CETESB realiza levantamento dos resultados obtidos com a implantação das medidas

de P2;

Ø CETESB apresenta aos ceramistas o “Programa Ambiente da Gente”, programa de

sensibilização da comunidade de Santa Gertrudes aos aspectos ambientais.

Ø Ceramistas contratam projeto para remoção de solo contaminado da “área detalhe”,

conforme especificado no Plano de Intervenção da SMA/CETESB;

Ø Secretaria da Saúde realiza um estudo comparativo de morbi-mortalidade de Santa

Gertrudes e Charqueada, abrangendo o período de 1996 a 2000;

Ø CETESB e Secretaria da Saúde realizam campanha de amostragem conjunta para

avaliação da qualidade das águas de poços de abastecimento das cerâmicas e

residências, bem como de minas situadas na região dos lagos;

Ø Secretaria da Saúde interdita poços da região, exigindo dos proprietários

monitoramento sistemático da água;

Ø Secretaria da Saúde realiza campanha de amostragem no leite, verduras, banana,

peixe e ovos coletados na área contaminada;

Ø Secretaria da Saúde inicia estudo epidemiológico na região e realiza coletas de

sangue dos residentes da região dos lagos;

Ø CETESB entrega relatório sobre as causas das injúrias foliares observadas nas

espécies plantadas pela SMA em APP;

Ø Ceramistas realizam o desassoreamento da calha principal do córrego da Fazenda

Itaqui (2048 metros de extensão) e alteamento dos seus taludes para evitar

transbordamento nas épocas de cheias e conseqüente arraste de poluentes para o

curso d’água;

Ø Secretaria da Saúde proíbe a pesca nos lagos e solicita monitoramento contínuo dos

pesqueiros;



Ø Resultados das análises realizadas pela Secretaria da Saúde mostram que não foram

detectados metais pesados nem nos alimentos e nem no sangue dos residentes da

região dos lagos;.

Ø CETESB inicia o “Projeto Ambiente da Gente”, com a realização de palestras, reuniões

e cursos para diretores, professores, coordenadores de escolas e sociedade civil

organizada, treinando um total de aproximadamente 300 pessoas;

Ø CETESB realiza uma campanha de amostragem e os ceramistas mais duas para

avaliar o impacto do desassoreamento do córrego da Fazenda Itaqui na qualidade da

água. São coletadas amostras de água e de sedimentos;.

Ø CETESB realiza estudo com plantas bio-indicadoras para avaliar os efeitos dos

fluoretos presentes na atmosfera;

Ø SMA autua a Cerâmica Santa Gertrudes por não ter cumprido o Termo de

Compromisso de Recuperação Ambiental na íntegra;

Ø Ceramistas concluem as obras emergenciais de drenagem e o projeto para remoção

da área detalhe;

Ø Prefeitura de Santa Gertrudes inicia as obras de contenção de erosão;

Ø Secretaria da Saúde inicia estudo de análise de riscos na região;

Ø Ceramistas entregam o relatório “Avaliação de área contaminada para fins de

cubagem, em Santa Gertrudes, SP”, constante do plano de intervenção. SMA e

CETESB avaliam o relatório e propõem a remoção do solo até o horizonte com nível

de chumbo de 200 mg/kg. Exige que esta atividade seja realizada de abril a junho de

2003 (época de estiagem).

Ø Instituto Florestal faz um estudo intitulado “Aplicação de modelo de revegetação em

áreas degradadas, visando a restauração ecológica da microbacia do córrego da

Fazenda Itaqui, no município de Santa Gertrudes, São Paulo”;

Ø O Instituto de Botânica da SMA inicia uma pesquisa que tem por objetivo avaliar a

retenção de metais pesados por fungos filamentosos na região contaminada dos lagos

de Santa Gertrudes. Esta pesquisa deve subsidiar as ações de remediação “in situ” na

segunda área mais contaminada.



Ø SMA solicita ao prefeito de Santa Gertrudes complementação no projeto de contenção

de erosão, ora em execução.

Ano de 2003

Ø CETESB obriga, por meio da autuação, a Cerâmica Santa Gertrudes para remediar o

talude construído nas imediações da fábrica. Esta área é a quarta mais contaminada

da região.

Ø Com base em  Plano de Intervenção que contém as medidas a serem implementadas

ao longo tempo visando a recuperação e reabilitação da área do projeto, foi realizada

remoção de cerca de 3500 toneladas solo do local denominado “área detalhe”, que

vem a ser a mais contaminada de toda Região dos Lagos, segundo as investigações

realizadas.

 Ano de 2004

Ø Realização de investigação detalhada complementar, visando identificar  focos de

contaminação a serem removidos na “área detalhe”.

Ø Remoção dos focos de contaminação identificados na “área detalhe”, estimado em

800 toneladas.

Ø Com vistas à continuidade do processo remediação envolvendo os quatro locais mais

contaminados, continuam os trabalhos de investigação detalhada, que atualmente

estão ocorrendo na área denominada “encosta da Poliglass”.

 Ano de 2005

Ø Está em fase de conclusão a investigação detalhada na encosta da Poliglass.

Ø FORAM REALIZADAS DIVERSAS REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DO SETOR CERÂMICO

ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS, COM A FINALIDADE DE

PRESTAR ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E NEGOCIAR UM TERMO DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE O SETOR E A CETESB PARA A CONCLUSÃO DA

RECUPERAÇÃO DA ÁREA.



Anexo 3

PROTOCOLO DE INTENÇÕES – RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REGIÃO DOS

LAGOS DE SANTA GERTRUDES



PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI

CELEBRAM A SMA - SECRETARIA DE ESTADO DO

MEIO AMBIENTE, A CETESB -  COMPANHIA DE

TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E AS

INDÚSTRIAS CERÂMICAS DE PISO ESMALTADO

DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES

Premissas

Considerando que a SMA, por meio dos órgãos que compõem o SISEMA vem

desenvolvendo seu trabalho no território do Estado de São Paulo, com o objetivo de

promover o equilíbrio entre as atividades da sociedade e o meio ambiente, procurando

garantir condições sustentáveis de vida às futuras gerações;

Considerando que desde sua criação, é função da CETESB o efetivo exercício de

controle da poluição ambiental em todo território do Estado de São Paulo nos termos da

Lei Estadual nº 997/76 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8468/76;

Considerando que com o crescimento econômico do País e o desenvolvimento

tecnológico do Estado de São Paulo, alguns municípios do Estado passaram a constituir

pólos de atração de diversas atividades altamente consumidoras de recursos naturais,

como é o caso do pólo cerâmico de Santa Gertrudes onde o processo de extração de

argila, originou cavas a céu aberto que se transformaram em lagos que receberam águas

residuárias oriundas do setor de esmaltação de pisos cerâmicos, com elevada

concentração de poluentes, bem como a desconfiguração da vegetação da microbacia;

Considerando a necessidade da introdução de novos instrumentos de gestão visando a

melhoria da qualidade ambiental, baseados em pactos voluntários entre as partícipes

envolvidas, dentro dos princípios que vêm sendo repassados no âmbito do acordo de

cooperação técnica entre o Estado de São Paulo e o Governo do Canadá, resolvem:

Pelo presente instrumento, visando implementar um mecanismo de cooperação técnica,

de um lado a SMA – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, neste ato

representada por sua Secretária a Geógrafa Stela Goldenstein, doravante designada



“SMA” e a CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,

neste ato representada por seu Diretor Presidente em exercício Doutor Fernando Cardozo

Fernandes Reis e seu Diretor de Controle de Poluição Ambiental Arquiteto Armando

Shalders Neto, doravante designada “CETESB”, ambas com sede na avenida Professor

Frederico Hermann Júnior, nº 345, São Paulo, Capital, e, de outro lado as indústrias

signatárias, localizadas no município de Santa Gertrudes, que se comprometem a cumprir

as etapas de trabalho que serão discriminadas adiante, com vistas à recuperação e

reabilitação de lagos contaminados com resíduos de cerâmica de piso esmaltado,

situados na microbacia do córrego da Fazenda Itaqui, seja por meio de recursos

financeiros ou da disponibilização de equipamentos e mão-de-obra, mediante as

cláusulas a seguir enunciadas:

 Cláusula Primeira – Do Objeto

1.1) Constitui objeto do presente Protocolo a implantação do projeto de recuperação e

reabilitação dos lagos contaminados com resíduos de cerâmica de pisos

esmaltados, com vistas à melhoria da qualidade do meio ambiente.

 Cláusula Segunda – Da Forma de Execução

2.1) O Projeto será desenvolvido em etapas, conforme segue:

1ª ETAPA – Elaboração de diagnóstico ambiental complementar da área dos seis lagos,

considerados prioritários para recuperação, que subsidiará a tomada de decisão quanto

ao seu uso futuro, envolvendo as seguintes atividades:

§ Imediatas – restrição do acesso à área dos lagos através de cercamento; interrupção

da colocação de entulhos no seu entorno (incluindo os dispostos pela Prefeitura

Municipal), e desvio ou tratamento das águas pluviais.

§ Curto Prazo – realização de levantamentos que caracterizem a hidrogeologia;

construção de poços de monitoramento de águas subterrâneas; amostragem e análise

das águas subterrâneas; amostragem e análise de solo; localização de fontes

industriais com GPS; amostragem e análise de águas superficiais e subterrâneas, e de

sedimentos.

§ Médio Prazo – definição de uso futuro da área.

2ª ETAPA – Elaboração do plano de remediação e/ou revegetação de acordo com as



alternativas de uso da área definidas na primeira etapa (caso necessário complementação

do diagnóstico ambiental), além da implementação de plano de monitoramento.

3ª ETAPA – Execução do Plano de Ação e Intervenção que será objeto de futuras

negociações.

Cláusula Terceira – Dos Recursos

3.1) Os custos envolvidos no projeto deverão ser distribuídos entre as empresas

signatárias, obedecendo a proporcionalidade relacionada com a capacidade

produtiva de cada uma, prevista quando do licenciamento junto à CETESB.

3.2) Deverá ser constituído um fundo para despesas referentes a serviços e obras

necessários às etapas envolvidas.

3.3) O Sindicato dos Ceramistas será o gestor do fundo acima referido, bem como será

responsável pela arrecadação junto aos signatários do Projeto de Reabilitação dos

Lagos, sob a orientação dos órgãos do SISEMA – Sistema Estadual de Meio

Ambiente, dentro do acordo de cooperação Governo do Canadá/Governo de São

Paulo.

3.4) O Sindicato dos Ceramistas se compromete a prestar contas do fundo, sempre que

solicitado pelos signatários.

 Cláusula Quarta – Das Atribuições das Partícipes

4.1) Constituem atribuições da SMA e da CETESB:

a) Coordenar o Projeto dos Lagos, localizados no córrego Fazenda Itaqui;

b) Elaborar o Projeto de Recuperação (fauna e flora) da área em estudo e cronograma de

ações para sua consecução;

c) Promover reunião com os signatários do Protocolo para acompanhamento e tomada

de decisões;

d) Auxiliar na implementação e monitoramento das etapas envolvidas no projeto;

e) Os Órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente dotarão o projeto de orientação

técnica.



4.2) Constituem atribuições das Indústrias Signatárias:

a) Implementar as etapas de trabalho inerentes ao projeto;

b) Fornecer dados necessários para o desenvolvimento do trabalho;

c) Permitir a divulgação dos resultados do projeto.

Cláusula Quinta – Da Vigência

3.1) O presente PROTOCOLO vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo por escrito

entre as partícipes.

 Cláusula Sexta – Da Denúncia

3.1) O presente PROTOCOLO poderá ser denunciado por qualquer das partícipes

signatárias, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 60

(sessenta) dias, ou rescindido por violação das cláusulas pactuadas.

Parágrafo Único: No caso de denúncia ou rescisão, havendo pendências ou trabalhos em

execução, as partícipes definirão, por meio de Termo de Encerramento, as

responsabilidades existentes, principalmente as relativas à conclusão ou extinção de cada

um dos trabalhos e todas as demais pendências.

 Cláusula Sétima – Do Cumprimento

3.1) O não cumprimento do presente protocolo implicará na exclusão do

empreendimento de benefícios futuros relacionados à divulgação/marketing e

outros oriundos da implantação do presente Projeto, bem como arcará

isoladamente com o atendimento à Legislação Ambiental vigente no que tange à

sua aplicação.

Cláusula Oitava – Das Alterações

3.1) Este PROTOCOLO somente poderá ser alterado, mediante acordo por escrito

entre as partícipes, formalizado por meio de Termo Aditivo.



 Cláusula Nona – Das Atribuições Legais da CETESB

3.1) O disposto no presente PROTOCOLO, em momento algum impede o exercício,

pela CETESB, das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei nº 997/76 e

seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 8468/76.

Cláusula Décima – Do Foro

10.1) Para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes deste PROTOCOLO que não

puderem ser resolvidas na esfera administrativa, fica eleito o Foro da Capital do

Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja ou venha a ser.

E, por estarem de acordo, as partícipes assinam o presente PROTOCOLO, em 3 (três)

vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 15 de setembro 1998



Anexo 4

PROTOCOLO DE INTENÇÕES – IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO À

POLUIÇÃO



PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI

CELEBRAM A CETESB – COMPANHIA DE

TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

E A CERÂMICA ALMEIDA LTDA.

Premissas

Considerando que desde sua criação, incumbe a CETESB o efetivo exercício do controle

da poluição ambiental em todo o território do Estado de São Paulo nos termos da Lei

Estadual n° 997/76 regulamentada pelo Decreto 8.468/76;

Considerando que com o crescimento econômico do país e o desenvolvimento

tecnológico do Estado de São Paulo, alguns municípios do Estado passaram a constituir

pólos de diversas atividades altamente consumidoras e degradadoras de recursos

naturais;

Considerando que a prevenção à poluição se consubstancia pela utilização de processos,

práticas, materiais, produtos ou energia que evitam ou minimizam a geração de poluentes

e reduzem o risco à saúde humana e ao meio ambiente, contribuindo para a manutenção

da qualidade ambiental, as partícipes adiante indicadas resolvem, por este ato, celebrar o

presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES.

Pelo presente instrumento, visando implementar um mecanismo de cooperação técnica,

de um lado a CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO

AMBIENTAL, CGC/MF n° 43.776.491/0001-70, sociedade constituída Lei n.° 118, de 29

de junho de 1973, com sede na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, n.° 345,

São Paulo, Capital, neste ato representada na forma estatutária por seu Diretor de

Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia, Doutor FERNANDO CARDOZO

FERNANDES REI, e por seu Diretor de Controle de Poluição Ambiental, Arquiteto

ARMANDO SHALDERS NETO, doravante designada “CETESB” e, de outro lado, a

CERÂMICA ALMEIDA LTDA, CGC/MF n.° 44.676.633/0001-90, com sede na cidade de

Santa Gertrudes, São Paulo, neste ato representada por seu Representante Legal,

Senhor Heitor Ribeiro de Almeida Neto, doravante designada “Cerâmica Almeida Ltda”, o

qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir enunciadas:



Cláusula Primeira – Do Objeto

1.1. Con

stitui objeto do presente Protocolo o Programa de Prevenção à Poluição nas Indústrias

Cerâmicas da Região de Santa Gertrudes, com vistas a minimizar os impactos

ambientais decorrentes das atividades do setor, bem como identificar e testar técnicas

e práticas específicas de Prevenção à Poluição, conforme a metodologia anexa.

Cláusula Segunda – Da Forma de Execução

2.1. As

atividades referidas na Cláusula Primeira serão desenvolvidas conjuntamente pela

“Cerâmica Almeida Ltda”, e pela “CETESB”, conforme a metodologia anexa.

Parágrafo único: As partícipes indicam como executores da presente licença:

a) pela “Cerâmica Almeida Ltda” o Sr. Heitor Ribeiro de Almeida Neto e,

b) pela “CETESB”: Sr. Sérgio Hornink e Sra. Elzira Déa Alves Barbour.

Cláusula Terceira – Dos Recursos

3.1. Cad

a uma das partícipes signatárias assegurará, em sua respectiva área de competência,

a prática de ações e a disponibilidade dos meios e recursos necessários para que o

objetivo deste Protocolo seja alcançado.

Cláusula Quarta – Das Atribuições das Partícipes

4.1. Con

stituem atribuições da “CETESB”, de acordo com a metodologia que regerá este

trabalho:

a) coordenar o Projeto de Prevenção à Poluição para as indústrias do Setor Cerâmico;

b) disseminar o conceito de Prevenção à Poluição;

c) identificar as oportunidades de Prevenção à Poluição;

d) auxiliar na implementação e monitoramento das técnicas implantadas e,

e) divulgar os resultados obtidos.



4.2. Con

stituem atribuições da “Cerâmica Almeida Ltda”, de acordo com a metodologia que

regerá este trabalho;

a) participar do grupo de indústrias estabelecido;

b) implementar e garantir práticas de Prevenção à Poluição;

c) fornecer dados necessários para o desenvolvimento do trabalho;

d) priorizar e implementar as técnicas de Prevenção à Poluição identificadas;

e) apresentar relatório contendo todas as etapas desenvolvidas durante o transcorrer do

Projeto;

f) permitir a divulgação dos resultados.

Cláusula Quinta – Da Vigência

5.1. O

presente Protocolo vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, para a realização da 1ª

Fase do Projeto e por 24 (vinte e quatro) meses para a realização da 2ª Fase do

Projeto, contado a partir da sua assinatura.

Cláusula Sexta – Da Denúncia

6.1. O

presente Protocolo poderá ser denunciado por qualquer das partícipes signatárias,

mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ou,

rescindido por violação das cláusulas pactuadas ou infração de normas legais,

cabendo a qualquer das partícipes o exercício de tal faculdade.

Parágrafo Único: no caso de denúncia ou rescisão, havendo pendências ou trabalhos em

execução, as partícipes definirão, por meio de Termo de Encerramento, as

responsabilidades existentes, principalmente as relativas à conclusão ou extinção de cada

um dos trabalhos e de todas as demais pendências.

Cláusula Sétima  – Das Alterações

7.1. Este

Protocolo somente poderá ser alterado mediante acordo por escrito entre as

partícipes, formalizado por meio do Termo Aditivo.



Cláusula Oitava – Das Atribuições Legais da “CETESB”

8.1. O

disposto no presente Protocolo, em momento algum, impede o exercício, pela

CETESB em relação à “Cerâmica Almeida Ltda”, das atribuições legais que lhe foram

conferidas pela Lei 997/76 e seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n.° 8.468/76.

Cláusula Nona – Do Foro

9.1. Par

a dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes deste Protocolo que não puderem ser

resolvidas na esfera administrativa, fica eleito o foro da Capital do Estado de São

Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de acordo, as partícipes assinam o presente Protocolo, em 3 (três) vias de

igual teor e forma, na presença de 2 (duas) teste.

São Paulo, 15 de setembro 1998



Anexo 5

PLANO DE INTERVENÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS DE SANTA GERTRUDES



PLANO DE INTERVENÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS

 DE SANTA GERTRUDES

1. INTRODUÇÃO

A bacia do rio Corumbataí é um manancial que serve a sete municípios do interior

paulista e beneficia uma população de mais de 650 mil habitantes. Nela se insere o

município de Santa Gertrudes, principal produtor nacional de cerâmicas de piso

esmaltado.

Há mais de 30 anos, a extração de argila, por parte das cerâmicas de piso

esmaltado do município de Santa Gertrudes, na microbacia do córrego da Fazenda Itaqui,

um afluente do Ribeirão Claro, subafluente do rio Corumbataí, este último utilizado como

abastecimento público, provocou a formação de cavas originando o que se convencionou

chamar de “Região dos Lagos”, que veio a ser contaminada pelo lançamento de resíduos

da linha de esmaltação das cerâmicas (raspas), contendo metais pesados, entre eles

chumbo, cádmio, zinco.

O Projeto Corumbataí Cerâmicas se propõe a recuperar a área contaminada,

melhorar a qualidade ambiental da região e restaurar a paisagem natural. Sugere a

reorganização dos espaços, estabelecendo como principais referências, o conjunto dos

lagos, cujos leitos serão recuperados e as  margens, serão objeto de plantio com

espécies vegetais  nativas da região, tarefa que está sendo conduzida por equipe formada

por técnicos da CINP, FF, IF e DEPRN, já tendo sido efetuado o plantio de

aproximadamente 15.000 mudas.

Como forma de minimizar a geração de poluentes, o Projeto Corumbataí

implementou  um programa de Prevenção à Poluição  junto ao pólo cerâmico da região de

Santa Gertrudes e Cordeirópolis, abrangendo todas as fábricas. Atualmente, este

programa está na fase de implantação das ações de prevenção identificadas durante as

primeiras fases do programa, iniciadas em 1998.

Para atingir os objetivos propostos serão necessárias várias intervenções na área,

visando a redução do assoreamento mediante a aplicação combinada de técnicas de

contenção das águas pluviais e realização de plantio, além da implementação de medidas

mitigadoras nos lagos contaminados. Apresenta-se, a seguir, o Plano de Intervenção.

Este plano é respaldado pelo diagnóstico preliminar realizado pela CETESB, pelas

conclusões e recomendações contidas no Relatório Final de Avaliação Ambiental dos

lagos, realizado pela empresa Hidro Ambiente, pelo Parecer Técnico emitido pela

CETESB acerca do referido relatório e pelos resultados obtidos na Dissertação de



Mestrado desenvolvida na  área em questão, pelo Geólogo André Luiz Bonacin Silva,

através do Departamento de Geologia da USP. Também estão incluídos os resultados da

avaliação da consultoria canadense realizada em setembro de 2000, dentro da

Cooperação Técnica ocorrida entre os governos de São Paulo e do Canadá  desenvolvida

entre os anos de 1997 e 2000, ao abrigo do Projeto Watershed 2000, ao qual o subprojeto

Corumbataí esteve, inicialmente, vinculado mediante o subtema relativo à negociação de

conflitos ambientais.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

2.1 - Geologia

Do ponto de vista geológico, na área de estudo afloram as rochas e solos

derivados da Formação Corumbataí. A estratigrafia da região mostra pelitos duros dessa

formação com espessuras entre 8,5 e 27,0m, e abaixo encontra-se o diabásico

(Formação Serra Geral), cuja  profundidade alcança de 80 a 100m. Os sedimentos da

Formação Corumbataí são de granulometria fina, predominantemente argilosa que

proporcionam fluxo subterrâneo muito lento.

Os pelitos apresentam condutividade hidráulica de aproximadamente 10-10 µs/cm e

funcionam como aquitarde, podendo encontrar-se em algumas regiões com estruturas

fraturadas. Neste caso, a condutividade hidráulica aproximada é de 10-6 µ/cm, que

proporciona propriedades aqüíferas, formando, nestes locais, um aqüífero freático.

A porção superior é formada por um pacote sedimentar heterogêneo,

indiferenciado e recente, formado por solo de alteração (porção elevada) e aluviões

(porção baixa). Os tipos de solo encontrados são latossolo vermelho de textura argilosa e

argilossolo vermelho-amarelo (antigo podzólico) de textura média a argilosa.

2.2 - Resíduos e Sedimentos

Na porção elevada deste vale, instalaram-se diversas indústrias cerâmicas que

promoveram por muitos anos o lançamento  de efluentes líquidos das linhas de

esmaltação com concentrações consideráveis de Pb, Zn, B e de outras substâncias, como

Cr, Ni, Ba, Cu, Zr, Ca, Na, etc. Ressalta-se que um contaminante característico da

indústria cerâmica é o boro.

Segundo classificações realizadas pelas indústrias cerâmicas da região, por

exigência da CETESB, os resíduos gerados foram enquadrados na classe I, conforme

NBR 10.004 da ABNT.



Os processos de lançamento de efluentes e o escoamento superficial de partículas

carreadas nos períodos chuvosos proporcionaram, ao longo do tempo, uma contaminação

significativa dos corpos d’ água da região, acumulando-se em seus sedimentos, que hoje

apresentam concentrações de metais pesados e boro várias vezes superiores ao

substrato geológico natural (CETESB, 1997 e HIDRO AMBIENTE, 2001).

O chumbo, em ambientes não impactados, apresenta valores de cerca de 15 a 20

mg/kg (WEDEPOHL, 1995; TURENKIAN e WEDEPOHL, 1961). Nos ambientes em

questão, a CETESB (1997) obteve resultados de concentrações entre 165 e 2240 mg/kg,

que atribuem a esses ambientes as classificações de moderada a muito forte

contaminação, respectivamente. Para o cádmio, foram obtidas  concentrações de até 4

mg/kg, sendo atribuídos para 4 lagos as classificações de moderada a forte

contaminação.

A mesma classificação foi atribuída ao Zn que alcançou concentrações de até 820

mg/kg. Todos esses valores são preocupantes com relação aos usos futuros dessas

águas. Vale comentar, também, que os resultados encontrados para boro na água

superficial dos lagos (1,8 a 54,2 mg/L) estão acima dos valores recomendados para

preservação da vida aquática, segundo os padrões de qualidade da Resolução CONAMA

20/86.

A contaminação dos sedimentos dos lagos pode estar desencadeando processos

biogeoquímicos perigosos e, até certo ponto, pouco conhecidos. Esses processos já

podem ser constatados nos peixes capturados em alguns lagos da região, os quais

mostraram bioacumulação por chumbo, principalmente em suas vísceras, em

concentrações de 147µg/g, como por exemplo em tilápias do lago adjacente ao pesqueiro

(CETESB,1997). Entretanto, deve-se destacar que ainda  estão abaixo dos limites que

causam danos à saúde humana. Com relação ao zinco, este metal foi encontrado nas

amostras de musculatura de peixes  em concentrações  de 4,5 a 14,0 mg/kg, enquanto as

vísceras apresentaram concentrações entre 20,00 e 56,7 mg/kg. Tais  valores são

comparáveis ou até mesmo superiores àqueles verificados nos peixes de mananciais

urbanos .

Os efeitos deletérios da contaminação dos sedimentos dos lagos também podem,

inclusive, atingir outros sistemas hídricos, como é o caso do rio Corumbataí, mediante

exportação do material particulado suspenso, presente nos lagos, através de drenagem

superficial.



2.3 - Uso e Ocupação do Solo

A principal ocupação da área é feita por indústrias produtoras de piso esmaltado,

de matérias-primas e outros insumos para as próprias indústrias cerâmicas. Observam-

se, ainda, como uso e ocupação do solo, atividades agro-pastoris (plantação de cana,

banana e criação de gado),  recreativas (chácara, pesqueiro),  além de trechos que são

considerados de preservação permanente, segundo o Código Florestal.

Ressalta-se que em toda a região podem ser observados processos erosivos com

a formação de ravinas e  boçorocas, além de ocorrer, no período mais chuvoso, intenso

escoamento superficial carreador de partículas que atingem o córrego e os lagos.

2. SITUAÇÃO ATUAL

Para efeitos de intervenção, a região foi subdividida em 3 áreas de trabalho,

conforme sugerido por SILVA (2001), que realizou investigação confirmatória detalhada.

Neste texto, estas são apresentadas ordenadas de montante para jusante, conforme

configuração utilizada desde o início do projeto (ver mapa anexo).

3.1 – Área 1

Região das nascentes do córrego da Fazenda  Itaqui, sendo o acesso  pela estrada

municipal SGT 357. Nesta foram identificadas três nascentes locais que são áreas de

proteção ambiental: na Smaltcolor, principal nascente formadora do córrego da Fazenda

Itaqui, apresentando área revegetada; outra na Cerâmica Santa Gertrudes, que se

apresenta parcialmente degradada e a terceira, situada no sítio de propriedade do Senhor

Jumar José Gasparini.

A porção localizada na Cerâmica Santa Gertrudes constitui local de avanço de

aterro. Os aterros são basicamente de material argiloso, rejeito estéril, entulhos e cacos

de pisos cerâmicos. Na porção mais baixa encontram-se alguns lagos por onde passa o

córrego da Fazenda Itaqui, formando, a jusante, uma área alagadiça típica, com nível de

água subterrânea aproximadamente em 0,5m de profundidade.

Atualmente esta área está fortemente influenciada pelas águas pluviais de extensa

área de drenagem a montante dos lagos e pelo escoamento superficial das áreas de

avanço dos aterros, provocando assoreamento dos lagos e da região alagadiça. Há falta

de informações sobre a qualidade dos solos e das águas subterrâneas.

Com relação às águas superficiais, são verificadas concentrações elevadas de B e

Na, várias vezes superiores aos padrões de qualidade, tendo sua origem provável no

lançamento de efluentes líquidos e resíduos que atingiram  essas águas, via escoamento

superficial. Para se ter uma idéia do grau de contaminação com relação ao boro, o padrão

de qualidade é de 0,75 mg/L, valor este superado cerca de 17 a 75 vezes nos lagos



desse compartimento.

Os resultados obtidos pela CETESB (1997), para amostras de sedimentos dos

lagos dessa área, evidenciaram um problema de contaminação desse compartimento,

especialmente por Pb, destacando-se também Cd e Zn. Os peixes mostraram

acumulação de Zn.

No entanto,  com base nos resultados encontrados na água, não está ocorrendo

sua ressolubilização.

3.2 – Área 2

Região central, que engloba o Pesqueiro, do tipo pesque e pague, e a antiga

indústria Poliglass. Essa área sofreu  influência da indústria citada, que era fabricante de

fritas e compostos para cerâmicas, provocando alteração na qualidade ambiental, a partir

dos resíduos gerados pela mesma.

A principal rota de contaminação se deu pelo efeito decorrente da disposição

inadequada de resíduos, pois os  contaminantes tinham potencial significativo para atingir

a porção baixa, onde encontram-se os lagos, cujas águas atingem o pesqueiro em

ocasiões de transbordamento. Estes resíduos foram removidos em 2000, entretanto,

permanece ainda no local um passivo ambiental, que pode provocar contaminação do

solo, das águas superficiais e/ou subterrâneas.

É importante destacar que no terreno dessa indústria existiu uma deposição de

resíduos sólidos (raspas), diretamente sobre o solo que, possivelmente, atingiram os

lagos e o córrego da Fazenda Itaqui, via escoamento superficial.

Há que se considerar o efeito de contaminação via transporte aéreo, haja vista os

resultados encontrados nas amostras de águas de chuva coletadas na região (SILVA,

2001). Adicionalmente, esta área sofre secundariamente influência da exportação de

poluentes da ÁREA 1, principalmente de B e Pb, via córrego da Fazenda Itaqui.  Como

agravante, existe uma ravina que, até recentemente, conduzia, no período chuvoso, os

resíduos diretamente para os lagos. Esse material apresentava elevadas concentrações

de metais e de sais, principalmente de condutividade elétrica (i.e., valores de 1768

µs/cm), sendo que, no local da deposição de resíduos, a mesma chegava até 100.000

µs/cm.

Sobre os resultados de contaminação dos corpos d´água, o lago 3, é aquele que

apresenta os menores graus de contaminação do sedimento superficial para Pb, Zn e Cu,

além de haver a suspeita de contaminação por Zr na zona superficial. Um fator de

preocupação com relação a esses sedimentos é que, segundo análises complementares

realizadas por SILVA (2001), tais como pH, matéria orgânica e capacidade de troca



catiônica, existe um potencial de troca deste substrato com a coluna d’água, sendo que

este comportamento geoquímico pode ter reflexos diretos na biodisponibilidade dos

contaminantes presentes. Portanto, com base nesses resultados, é preocupante manter

um ambiente de pesca nessa região.

Os resultados das análises das camadas superficiais dos sedimentos do lago 4

demonstram que estes encontram-se fortemente contaminados por Pb; moderadamente

contaminados por Zn, além de haver suspeita de contaminação por Cu, Zr e B.

Quanto à qualidade das águas dos lagos, a CETESB (1997) encontrou valores de

B de 3,62 e 4,64 mg/L, que superam em cerca de 6 vezes o padrão da classe 2 da

Resolução CONAMA 20/86.

Imediatamente a jusante do lago 4, os resultados de solo até 0,6m de profundidade

apresentaram concentrações acima dos valores de intervenção (agrícola) para Pb e Cu,

acima dos valores de alerta para Ba, Co, Ni e Zn, além de elevada concentração de B e

Zr, acima do natural, para os quais não existem valores orientadores .

Destaca-se que, freqüentemente nos períodos mais chuvosos, os lagos

imediatamente acima do pesqueiro transbordam e, uma vez que se comunicam entre si,

isto vem a ser um agravante para o incremento da contaminação das águas do pesqueiro,

seja tanto pelos solos quanto pelo material em suspensão

Existem nessa área 3 poços cacimbas, que SILVA (2001) denominou de C1

(Poliglass), C3 e C4 (cerâmica Cedasa). Todos os poços apresentaram concentrações de

B acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (0,5 mg/L). O poço C1

mostrou, ainda, alterações na qualidade com relação a Na, B, Cd, Cu, Pb, Zn. O poço C3

apresentou algumas concentrações de Pb acima do padrão de potabilidade e alteração na

qualidade para Zn e Co, além deste apresentar esporadicamente valores de potenciais

redox (EH) negativos.

Até o momento , foi realizada apenas uma campanha de avaliação dos peixes

desses lagos (CETESB, 1997), na qual conclui-se que os mesmos não ofereciam risco à

saúde humana, naquela ocasião.

No caso do primeiro lago do pesqueiro, verifica-se grau de contaminação

moderada para Pb e ausente a moderada para Zn, além de suspeita de contaminação

para Cu e Zr. O grau de contaminação presente nesse lago e o comportamento

geoquímico dos seus sedimentos não deve diferir significativamente do modelo verificado

para o lago 3. No caso do segundo lago do pesqueiro, existe necessidade de

complementação de informações relativas aos sedimentos, a fim de se avaliar seu grau

de comprometimento.



Observou-se contaminação desses lagos por metais, que estavam biodisponíveis

em 1997, o que permanece até  esta data.

3.3 – Área 3

Situa-se na porção oeste, mais a jusante da microbacia. Apresenta, em sua face

norte, aterros de material semelhante da ÁREA 1, promovidos pela expansão da empresa

Paraluppi. Também junto deste local, a indústria Cedasa promoveu aterro de uma cava.

Na face mais ao norte, a porção mais elevada apresenta plantio de cana-de-açúcar.

Trata-se de área com processo erosivo intenso, podendo-se encontrar entre as

empresas Cedasa, Paraluppi e área 2 várias ravinas e, inclusive, uma boçoroca que vem

propiciando assoreamento do curso d’água e dos lagos. Essa área possui uma região

alagadiça situada à leste e denominada por SILVA (2001), “área  detalhe”, que

apresentava no passado uma canaleta de despejo de efluentes líquidos, que evoluiu em

uma boçoroca, além de sofrer influência da exportação de poluentes da ÁREA 2, via

córrego.

Quanto ao aqüífero freático da porção baixa, o nível de água da “área detalhe”  é

menor ou igual a 0,5 m e na face mais à jusante denominado por SILVA (2001) de PM10,

é próximo de 0,9 m. Em todos os poços, a condutividade hidráulica saturada foi de 10-7

m/s.

Com relação às águas superficiais do Lago 5, são verificados valores de

concentração elevados para B, de 5 a 7 vezes superiores ao limite para a preservação da

vida aquática e 2 a 2,5 vezes superior ao valor considerado de elevada toxicidade. Foi

verificada também uma não conformidade para Cr, 9 vezes superior ao valor preconizado

pelo CONAMA 20/86, muito embora acredita-se que este resultado se deva a uma

possível incorreção analítica, uma vez que não se correlaciona com o padrão verificado

na região.

Os sedimentos do lago 5 mostraram valores 200 vezes e 44 vezes mais elevados

do que o valor basal para Pb e Zn,  respectivamente, conferindo a esse compartimento

uma elevada contaminação por estes metais. Além disso, segundo análises

complementares, tais como pH, matéria orgânica e capacidade de troca catiônica, existe

um franco potencial de troca deste substrato com a coluna d’água, sendo que este

comportamento geoquímico pode ter reflexos diretos na biodisponibilidade dos

contaminantes presentes, haja vista que os lagos sofrem rápidas alterações quanto aos

seus comportamentos sazonais, especialmente níveis redox e pH. Destaca-se que as

águas do córrego da Fazenda Itaqui foram desviadas para dentro desse lago,

encontrando-se o leito original praticamente seco.



O solo da região alagadiça encontra-se contaminado até, pelo menos, 1m de

profundidade, sendo encontradas concentrações acima dos valores de intervenção em

todos os pontos para Pb e B e, em alguns pontos, para Zn e Cu; acima dos valores alerta

para Ni, Cu, Co e Cr; e concentrações elevadas de Zr. As contaminações por Pb, B e Zn

alcançam o horizonte C, sendo a mais grave para o primeiro metal. Segundo extração

seletiva, o Pb e Zn encontram-se associados, principalmente, à matéria orgânica e aos

óxidos/hidróxidos. Na zona saturada ocorre também, nos locais com pH entre 7,5-8,5,

uma provável complexação com os carbonatos.

Na “área detalhe”, a água subterrânea apresenta concentrações acima da

potabilidade para Pb (até 78 vezes mais elevada), B, Zn e Na e, em alguns trechos (PM3

e PM5), também para Hg, As, Se e Zr. Os poços que apresentam concentrações elevadas

de Na mostraram pH acima de 8, valores de EH negativos e níveis  elevados de sólidos

dissolvidos totais. O fluoreto também apareceu em concentrações acima de potabilidade,

estando praticamente ausentes os ânions SO4 , NO3 e PO4. Destaca-se que o poço PM

10 junto ao lago 5, apresentou concentrações de Pb entre 9 e 19 µg/L, sendo o limite

recomendado para potabilidade de, no máximo, 10µg/L).

As condições atuais indicam, também, que pode estar ocorrendo exportação de B

para fora da microbacia, via escoamento pelo córrego da Fazenda Itaqui, existindo

potencial de exportação, especialmente de Pb e Zn, mediante os sólidos em suspensão

ou mediante remobilização de metais.

Cabe, ainda, mencionar que a indústria Cedasa possui um poço profundo (230m)

para uso industrial, que deve ser incluído em futura avaliação.

4. CONCLUSÃO

Pelas informações apresentadas, pode-se concluir que áreas de preservação

permanente foram degradadas pelas atividades de mineração e industriais, uma vez que

os rejeitos gerados pelas indústrias cerâmicas foram liberados ao ambiente de forma

inadequada, contaminando todos os lagos, especialmente com elementos Pb e B, além

de existirem trechos da região com suspeitas de contaminação do solo e das águas

subterrâneas.

Uma vez que está existindo biodisponibilidade de chumbo, deverão ser feitas novas

campanhas de amostragens, a fim de se determinar o atual grau de contaminação do

córrego Fazenda Itaqui. Porém, pela passagem da água deste  pelo lago 4 (área 2), pode

estar ocorrendo exportação de B para fora da região, existindo possibilidades deste fato

estar se repetindo também para Pb e Zn.



O quadro exige providências visando a remediação dos locais contaminados, a

recuperação ambiental da região como um todo, objetivando a proteção da saúde dos

habitantes dessa região, e, assim, chegando até mesmo a limitar alguns usos do solo.

Neste momento, considera-se que nenhuma ação deva ser efetuada na região

como um todo, antes da execução do sistema de drenagem visando a contenção de

erosão, uma vez que esta é considerada uma medida prioritária.

 O sistema de drenagem foi objeto de projeto específico contratado pelas indústrias

cerâmicas, a partir de termo de referência fornecido pela CETESB/SMA. Este projeto será

integrado com o de recuperação de nascentes, objeto do grupo de revegetação do Projeto

Corumbataí Cerâmicas.

5.  MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS

As medidas propostas foram divididas em emergenciais e prioritárias, abrangendo

toda a região. Para cada área definida na avaliação, foram identificadas as medidas de

curto, médio e longo prazos pertinentes,descritas a seguir.

5.1 - Emergenciais

Ø Cercamento  imediato dos lagos, instalação de sinalização indicando proibição de

adentramento da área e de exercício da atividade pesqueira nos lagos contaminados.

Ø Desassoreamento  imediato da calha principal do córrego da Fazenda Itaqui, de modo

a evitar o seu transbordamento que, como já mencionado anteriormente, provoca

contaminação dos lagos do pesqueiro, bem como o alteamento dos taludes

circundando os referidos lagos, a fim de evitar entrada de águas de transbordo e de

escoamento superficial nos referidos lagos. O projeto destas obras deverá ser

submetido à análise pelo DEPRN.

5.2 – Prioritárias

Ø As indústrias devem providenciar a execução do projeto de drenagem, contratado

pelas cerâmicas a partir de termo de referência elaborado pela CETESB/SMA,

abragendo toda  a microbacia  do córrego da Fazenda Itaqui.

Ø A fim de subsidiar decisão sobre uso dos lagos para a atividade pesqueira, os

ceramistas devem efetuar uma avaliação de risco à saúde humana, usando todas as

vias de exposição da área contaminada, destacando-se o consumo de peixes,

disponibilidade de metais pelos sedimentos, material em suspensão, consumo de

vegetais e de águas subterrâneas.



5.3 - Curto Prazo (3 meses)

Área 3

Ø Remoção de pelo menos um metro de solo contaminado da “área detalhe”,

encaminhando-os para secagem e posterior destinação para produção de piso ou

aterro de resíduos industriais, com aprovação da CETESB. O projeto de remoção

deverá ser encaminhado ao DEPRN para análise.

Área 2

Ø Análise dos peixes que habitam os corpos d’água desta área, incluindo os do

pesqueiro (acompanhamento da ERQ e da Diretoria D da CETESB)

5.4 - Médio Prazo (6 meses)

Área 1

Ø Os lagos localizados nesta área deverão ser cobertos com camada de material inerte.

Estas obras deverão ser realizadas junto com as de drenagem.

Área 2

Ø Elaboração de mapa potenciométrico, após a execução do projeto de drenagem.

Área 3

Plano de remediação dos sedimentos, do solo e das águas subterrâneas contaminadas.

5.5 - Longo Prazo (12 meses)

 Área 1

Ø Avaliação da qualidade das águas subterrâneas, amostrando-se as 3 nascentes e

instalação de poços de monitoramento, segundo norma NBR 13895, nos seguintes

locais: região alagadiça, parte aterrada pela cerâmicas Santa Gertrudes e pela

Smaltcolor.  Parâmetros – B, Pb, Zn, Zr, Cu, Ba, Co, Cd, As, Na, F, Cl, SO4 , NO3 ,

PO4, TOC, STD, condutividade, pH, EH, dureza total e alcalinidade. Freqüência –

trimestral para todos os parâmetros, preferencialmente em fevereiro, maio, agosto e

novembro, por um período de 2 anos.



Área 2

Ø Monitoramento da qualidade dos sedimentos e proposições mitigadoras.  Parâmetros

– B, As, Cr, Cu, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, Zr, Al, CTC, matéria orgânica, carbono orgânico e

total, EH, pH, granulometria. Zonas superficiais (0,00 - 0,15m) e profundas (0,15-0,30

m). Freqüência - anual, preferencialmente na estiagem, por um período de 5 anos -

acompanhamento da ERQ.

Ø Instalação de poços de  monitoramento da qualidade das águas subterrâneas,

segundo norma NBR 13895, com base no mapa potenciométrico, na encosta da

Poliglass até o lago 4 e no outro lado do córrego da Fazenda Itaqui. Parâmetros e

freqüência de amostragem – os mesmos da ÁREA 1.

Ø Avaliação da qualidade do solo na encosta da Poliglass até o lago 4 e proposição de

alternativas de remediação da contaminação em função dos resultados obtidos para

solos, lagos e águas subterrâneas.

6. REFERÊNCIAS BLIBIOGRÁFICAS.

CETESB. Parecer Técnico nº 08/00/EQSS de 26.07.2000. Avaliação ambiental das

lagoas situadas na região do polo cerâmico de Santa Gertrudes. 2000.

HIDRO AMBIENTE Consultoria. Relatório Técnico. Avaliação Ambiental da Região das

Lagoas de Santa Gertrudes. 1999.

SILVA, A. B. S. Caracterização Ambiental e Estudo do Comportamento do Chumbo, Zinco

e Boro em Área Degradada por Indústrias Cerâmicas – Região dos Lagos de Santa

Gertrudes, SP. Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências – USP. 2001.

TURENKIAN, K. K.; WHEDEPOHL, K. H. Distribution of the elements in some major units

of the earth´s crust. Bull. Geol. Soc. Amer., 72, 175-192, 1961

WHEDEPHOL, K. H. The composition of the continental crust. Geochimica et

Cosmochimica Acta, 50(7), 1217-1232, 1995.



São Paulo, 28 de agosto de 2001.

Aldo José Colabone

Gerente da Agência Ambiental de Piracicaba

Diretoria de Controle da Poluição Ambiental da CETESB

Alfredo Carlos Cardoso Rocca

Coordenadoria de Gestão em Áreas Contaminadas

Diretoria de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental da CETESB

Dione Mari Morita

Coordenadora Geral do Grupo de Trabalho Corumbataí Cerâmicas

Secretaria de Estado do Meio Ambiente

Dorothy Carmen Pinatti Casarini

Gerente da Divisão de Qualidade do Solo, Água Subterrânea e Vegetação

Diretoria de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental da CETESB

Jorge Luiz Silva Rocco

Gerente da Regional da Bacia do Piracicaba II

Diretoria de Controle da Poluição Ambiental da CETESB

José Eduardo Bevilacqua

Gerente da Divisão de Qualidade de Águas

Diretoria de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental da CETESB

José Ferreira Assis

Coordenador Técnico do Projeto Corumbataí Cerâmicas

Agência Ambiental de Piracicaba

Diretoria de Controle da Poluição Ambiental da CETESB



Mara M. G. Lemos

Setor de Qualidade dos Solos e Águas Subterrâneas

Diretoria de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental da CETESB

Moraci Gonçalves de Oliveira

Agência Ambiental de Piracicaba

Diretoria de Controle da Poluição Ambiental da CETESB

Rosa Helena de Oliveira Martins

Assessora da Diretoria de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental da CETESB



Anexo 6

RELATÓRIO DE REVEGETAÇÃO



PROJETO DE REVEGETAÇÃO

O processo de revegetação desempenha um importante papel na recuperação de

áreas com degradação ambiental por ser capaz de mitigar uma série de efeitos e

impactos ambientais, além de auxiliar no restabelecimento de algumas características

primitivas da área.

Conforme CARPANEZI et al. (1990), é considerada área degradada aquela que,

após distúrbios, teve eliminados, juntamente com a vegetação, os seus meios de

regeneração biótica como banco de semente, banco de plântulas, chuva de sementes e

rebrota. Ela apresenta portanto, baixa resiliência, isto é, seu retorno ao estado anterior,

cessado os efeitos degradadores, pode não ocorrer ou ser extremamente lento.

A área contemplada neste projeto corresponde a 3,5 hectares e está localizada na

sub-bacia do Córrego da Fazenda Itaqui, na Região dos Lagos de Santa Gertrudes. A

degradação ambiental desta área é resultado da extração da argila em áreas de

mineração espalhadas pela região e do depósito de resíduos industriais e de entulhos da

construção no entorno dos lagos. Estas deposições tornaram o local um ecossistema

dependente de medidas urgentes para conter o acelerado processo de degradação

ambiental, por meio de procedimentos específicos e imediatos de recuperação.

O projeto de recuperação corresponde a área de preservação permanente deste

local, revegetando-a numa faixa de 30 metros nas margens do córrego e 50 metros no

entorno dos lagos. Na região próxima ao sopé do talude, esta faixa de revegetação se

estende para 65 metros como medida compensatória da parte do lago 5 que foi soterrada.

A vegetação arbórea e arbustiva local é praticamente inexistente, sendo

observados nos arredores apenas indivíduos de mamona (Ricinus sp.), alguns

exemplares de grão de galo (Celtis iguanae), e também de adultos de leucena (Leucena

leucocefala), de sangue de drago (Croton urucurana) além da presença de gramíneas em

alguns trechos do terreno. No entorno da área não existem outros fragmentos de

vegetação que possam prover o aparecimento de outras espécies por chuvas de

sementes ou mesmo tornando difícil a propagação zoocórica.

Assim, o modelo proposto para a revegetação procurará restaurar a estrutura e a

dinâmica da vegetação original, resguardando a diversidade das espécies, a

representatividade das populações e a utilização final da área. A proposta identifica-se

com a sucessão secundária induzida, onde buscará assegurar os mecanismos pelos

quais a sucessão se realiza conforme BUDOWSKI (1965).

O objetivo deste trabalho é revegetar o entorno dos lagos formados por cavas

abandonadas de extração de argila, trechos das margens do córrego da Fazenda Itaqui



e áreas de nascentes, restaurando o meio biofísico do local no tocante à flora. A

recuperação da área levará em conta as seguintes etapas:

- Recomposição ou  revegetação florestal.

- Recomposição paisagística.

- Definição de um modelo de gestão ambiental.

1. Recomposição ou  revegetação florestal

O modelo eleito para a revegetação da área é do tipo fitossociológico, no qual se

tenta reproduzir a flora, baseando-se na estrutura qualitativa e quantitativa da floresta,

determinada por levantamentos desenvolvidos em áreas circunvizinhas ao local de

implantação do reflorestamento. Esse modelo procura restaurar a estrutura e a dinâmica

da vegetação original, resguardando a diversidade das espécies e a representatividade

de suas populações, assim como a utilização final da área. A proposta identifica-se com a

sucessão secundária induzida, onde buscará assegurar os mecanismos pelos quais a

sucessão se realiza, conforme BUDOWSKI (1965).

Embora a mata recomposta dificilmente atinja a mesma diversidade da mata

original, a revegetação tem a capacidade de mitigar uma série de efeitos e impactos

ambientais, auxiliando o restabelecimento de algumas características primitivas da área.

Deste modo, procurando diminuir o tempo de recomposição ambiental da área

trabalhada, o modelo de implantação proposto e executado visou contemplar todos os

estágios de sucessão simultaneamente, no ato do plantio.

As espécies foram selecionadas em função de suas presenças nos levantamentos

fitossociológicos procedidos em matas mesófilas semidecíduas da região,

especificamente na Fazenda São José (entre Rio Claro e Araras), na Estação Ecológica

de Ibicatu (Piracicaba) e nas margens do Rio Passa Cinco (Ipeúna).

Quanto à aptidão ecológica, as espécies foram divididas em três categorias:

• Pioneiras (P) – plantas lucíferas de rápido crescimento.

• De Estrutura (E) – plantas que aparecem nos levantamentos com altos valores de IVI

(índice de valor de importância).

• De Diversidade (D) – plantas que ocorrem naturalmente em pequeno número e de

distribuição rarefeita.

Com base nesses levantamentos, o modelo propõe que em 50% da área sejam

plantadas espécies pioneiras, em 37,5% espécies de estrutura e em 12,5% espécies de

diversidade. O modelo empregado é o seguinte:



   P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P
      E    E    E    D    E    E    E    D    E    E    E    D   E    E    E    E
   P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P
      E    E    E    D    E    E    E    D    E    E    E    D   E    E    E    D
   P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P    P

P= espécies pioneiras

E= espécies de estrutura

D= espécies de diversidade

1.1. Operações realizadas

Preparo do Terreno – Para o preparo do terreno a movimentação de terra no local

foi de alto grau, tendo em vista o corte realizado no talude em forma de terraço em toda a

sua extensão, devido a sua altura, regularização da superfície do terreno através de

operações de terraplanagens, limpeza da área através da remoção e/ou afastamento dos

montes de entulhos, provenientes dos rejeitos da fábrica, acrescido da necessidade da

realização de várias barreiras para contenção de águas pluviais. A área foi percorrida

para destruição de formigueiros.

Plantio – Na primeira quinzena de dezembro de 2000, ficou decidido em reunião

realizada com os componentes do grupo de vegetação junto com representantes da

coordenação geral do projeto e representantes da empresa Paraluppi, Paraluppi & Cia.

Ltda., em qual parte da área dar-se-ia o início do plantio. Ficou assim acertado que a

mesma seria iniciada pelo canto esquerdo do lago 5, mais próximo da estrada de acesso

ao pesqueiro, se estendendo por toda a área compensatória e de reposição obrigatória

numa faixa de 30 metros nas margens do córrego e 65 metros no entorno dos lagos,

conforme Processo AIA 108051/00, de 30/11/2000.

O plantio foi realizado em diferentes etapas. A primeira etapa consistiu de prévias

orientações oral e prática ao encarregado e servidores da empresa Paraluppi, Paraluppi &

Cia. Ltda., que estavam diretamente relacionados aos trabalhos, com esclarecimentos

gerais de como se dariam as etapas seqüenciais de recuperação. Para a capacitação do

pessoal, os servidores foram treinados junto à operação do plantio final, que foi realizada

na região das nascentes sob responsabilidade do sr. Cristiano, funcionário da empresa

Incopisos Ind. e Com. de Pisos Ltda. e que foi executada no período de 18 a 23 de

dezembro de 2000, totalizando 72 horas de treinamento.

A segunda etapa foi o início do plantio propriamente dito, realizado no período de

12 a 23 de fevereiro de 2001. Foi plantada também na área próxima e sob a rede elétrica,

tendo em vista a futura recolocação destas redes de transmissão pela empresa, para

outra localidade mais apropriada ao projeto.



Primeiro foram plantadas as linhas de pioneiras, alternando-se as 12 espécies ao

longo da linha. Em seguida foram plantadas as linhas das espécies de “estrutura” e de

“diversidade”, distribuindo-se 3 mudas de “estrutura” e 1 de “diversidade”, alternando-se

da mesma forma, as espécies ao longo da linha.

Após certo período de paralisação das atividades do plantio, as mesmas

recomeçaram em sua terceira e última etapa, em 26 de março de 2001, envolvendo a

metade restante da área situada às margens do lago 6 na base do talude, bem como o

replantio nas falhas decorrentes do plantio realizado no período anterior (12-23/02/2001),

envolvendo o repasse em toda a área trabalhada.

Em 2002, foi realizado o plantio de cerca de 2.000 mudas (1 ha) em área da

CEDASA, a jusante do lago 5, divisa com o plantio realizado pela Cerâmica Santa

Gertrudes, em 2001. O referido plantio  foi executado em março de 2002, pela Empresa

Incopisos Com. & Min. Ltda., no final do período de chuva e devido a forte estiagem que

ocorreu durante este ano provocando uma porcentagem  de falhas acima do esperado, foi

necessário o replantio de mudas por ocasião da operação da capina, realizada em

setembro/outubro (início das chuvas).

Com relação ao plantio efetuado na propriedade da Cerâmica Santa Gertrudes, em

atendimento ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental 314/00, procedeu-se

em fevereiro de 2002, a capina e a mensuração das alturas das mudas, em três locais do

plantio, apresentando os seguintes resultados:

 Amostra 1. – próximo ao pesqueiro

 Caracteres N.º inicial Altura média (m) %

Pioneiras 50 1,05 50

Estrutura 34 0,61 34

Diversidade 11 0,59 11

Falhas 5 ----- 5

 Total 95 0,84 100

Amostra 2. ( área encharcada entre o lago 6  e o talude)

 Caracteres N.º inicial Altura média (m) %

Pioneiras 30 0,74 30

Estrutura 31 0,61 31

Diversidade 11 0,47 11

Falhas 28 ----- 28

 Total 72 0,63 100



Amostra 3 – região da barragem

 Caracteres N.º inicial Altura média (m) %

Pioneiras 41 0,90 41

Estrutura 29 0,65 29

Diversidade 8 0,84 8

Falhas 22 ----- 22

 Total 78 0,80 100

Em vistoria técnica foram constatadas manchas nas folhas das espécies plantadas

e foi solicitado à CETESB, através do MEMO. SMA.ADJ. 004/02, uma avaliação quanto a

possíveis presença  de metais pesados na vegetação, cujo resultado foi apresentado no

Parecer Técnico 06/02- EQSE, indicando uma contaminação generalizada por fluoretos.

Como não foram realizadas análises químicas para a determinação de metais, foi

solicitado novamente uma avaliação à CETESB para a continuidade dos trabalhos em

andamento em reunião realizada no dia  12/12/02.

O DEPRN informa também  que como o Termo de Compromisso de Recuperação

Ambiental não foi cumprido na íntegra, o Auto de Infração Ambiental aplicado em

decorrência de aterro irregular no lago 5, foi encaminhado com proposta de suspensão do

referido Termo.

Quanto ao plantio realizado em 2000, na área da Cerâmica Incopisos ( área

contígua à Smaltcolor)  procedeu-se a capina e mensuração das árvores em fevereiro de

2002, cujos resultados foram também utilizados em monografia apresentada à Escola de

Engenharia de Piracicaba, Curso de Engenharia Ambiental pela acadêmica Rosa Maria

Galera Gonçalves, sob orientação do PqC Edegar Giannotti, sob o título “ Aplicação de

modelo de revegetação em áreas degradadas, visando a restauração ecológica da

microbacia do córrego da Fazenda Itaqui, no município de Santa Gertrudes, SP”,  para

obtenção do título de Engenheiro Ambiental.

Foram realizadas vistorias técnicas com pesquisadores do Instituto de Botânica

para elaborar uma proposta de projeto de pesquisa visando avaliar a capacidade

biossortiva das linhagens fúngicas selecionadas do solo contaminado, de biomassas

residuais da agroindústria e dessas mesmas massas previamente colonizadas pelas

linhagens de fungos do solo contaminado, quanto à remoção de íons de metais pesados

em solução aquosa.

Toda a face do talude será revegetada com gramíneas e com representantes das

espécies arbóreas nativas constantes nos plantios.



Coveamento – As covas foram abertas a enxadão, simultâneas ao plantio,

obedecendo o espaçamento de 3 m x 1,66 m (5 m2/planta), dispostas em quincôncio e no

sentido de cortar as águas. Somente na área situada entre a base do talude e as margens

do lago 5, as plantas não foram dispostas no sentido a cortar as águas, tendo em vista a

prática adotada na operacionalização do plantio. O alinhamento também foi realizado em

concomitância à operação de plantio, com o auxílio de um balizador de bambu.

Adubação da Cova – O solo existente no local foi considerado com estrutura

suficiente para viabilizar o início do processo de estabelecimento das mudas, sendo

dispensada em primeira instância, a adubação na cova por ocasião do plantio.

Necessidades posteriores de complementação da fertilidade do solo, bem como as

correções necessárias, estão sendo observadas e discutidas para futuras operações.

Aquisição e Transporte de Mudas – Estas atividades foram executadas conforme

ofícios OF.CINP GAB. Nº 421/00, de 14/1100, SE/PPM 613/2000, de 29/11/00 e

AUT/PPM 48/01, de 15/03/01.

As mudas foram adquiridas através do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Rio

Piracicaba, Capivari e Jundiaí e retiradas no Viveiro de Santa Rita, o qual pertence à

Prefeitura de Piracicaba. Os contatos foram previamente realizados por um representante

da equipe de revegetação (Grupo de Trabalho formalmente oficializado segundo

Resolução SMA 2, do DOE de 20/02/2001).

Tanto para a obtenção das mudas como para sua retirada, houve preocupação da

equipe em adequá-las às necessidades do projeto, tanto em quantidade quanto em

qualidade, através do tamanho e porte das mudas e da diversidade das espécies.

Procurou-se utilizar mudas jovens, com altura de cerca de 40 a 50 centímetros de bom

aspecto de desenvolvimento fisiológico. Com raras exceções, as mudas atingiam portes

fora do padrão descrito.

O transporte das mudas foi realizado em duas etapas. Na primeira, foram

transportadas 4.000 mudas, no período de 13 a 15/12/2000. Embora o representante da

empresa Paraluppi, Paraluppi & Cia. Ltda. tenha sido orientado quanto ao tipo de

caminhão apropriado para transporte de mudas, bem como o tipo de proteção necessária

para longas distâncias, além da mão-de-obra que seria empregada para o carregamento,

foram encontradas dificuldades para tal operação.

O referido transporte foi realizado de fato, após diversos insucessos de prévio

agendamento, com um caminhão do tipo caçamba alta e basculante, que dificultou

sobremaneira a operação de carregamento, em tempo, forma de operacionalizar, número

de servidores utilizados, dificuldade de manobra entre os canteiros, além dos danos

causados às mudas remanescentes nos canteiros de onde se retirou os diferentes



exemplares.

Acrescenta-se ainda, a advertência feita pela Engenheira Florestal Arlete de

Almeida Nassif, responsável técnica pelo referido viveiro, feita aos representantes da

equipe de revegetação presentes no local, quanto aos danos e os desdobramentos

destes nos futuros carregamentos. As dificuldades foram apresentadas e discutidas em

reuniões com os demais membros da equipe de revegetação e as coordenadorias do

projeto.

Na segunda etapa foram transportados mais 5.020 exemplares de espécies

nativas, nos dias 12 e 16/03/01. As mudas transportadas em 12/03 foi conforme o

acordado na reunião do Grupo de Trabalho para resolução das dificuldades.

Local de Deposição das Mudas Aguardando o Plantio – Por decisão da equipe de

revegetação e facilidade das operações seqüenciais, o local de deposição das mudas no

processo de descanso e espera da operação de plantio, situa-se junto à área terraplenada

pertencente à empresa Paraluppi, Paraluppi & Cia. Ltda., próxima à estrada de acesso ao

pesqueiro e do local por onde se iniciou a operação do plantio na Área de Preservação

Permanente.

Espécies Utilizadas – As espécies utilizadas no plantio foram selecionadas de

acordo com a “lista de espécies recomendadas”, e elaborada com base nos

levantamentos fitossociológicos consultados. No entanto, considerou-se a diversidade de

espécies e mudas disponíveis no viveiro no momento das operações de carregamento e

transporte. No total foram plantadas 55 espécies diferentes: 12 pioneiras (4.539 mudas),

14 de estrutura (3.762 mudas) e 29 de diversidade (1.086 mudas), totalizando-se 9.387

mudas. As tabelas, a seguir, relacionam as espécies e mudas empregadas nesta

operação de plantio por grupo de espécie, contendo o nome científico e popular, além da

quantidade empregada.

ESPÉCIES PIONEIRAS

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO Nº MUDAS TOTAL
1 Angico vermelho Anadenanthera macrocarpa 454 280 734
2 Canafístula Peltophorum debium 448 280 728
3 Capixinguí Croton floribundus - 280 280
4 Embaúba Cecrópia pachystachya 125 - 125
5 Espinho de maricá Acacia polyphylla 216 - 216
6 Farinheira Albizia hassleri - 280 280
7 Mutambo Guazuma ulmifolia - 280 280
8 Pau de viola Cytharexyllum myrianthum 288 280 568
9 Pimenteira Schinus terebinthifolius - 280 280
10 Sangra d’água Croton urucurana 488 - 488
11 Tamboril Enterolobium contortissiliquum - 280 280
12 Urucum Bixa orelana - 280 280

2019 2520 4539



ESPÉCIES DE ESTRUTURA

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO Nº MUDAS TOTAL
1 Açoita cavalo Luehea divaricata - 170 170
2 Cabreúva Myroxylon balsamum 180 - 180
3 Canelinha Nectandra megapotamica 270 170 440
4 Coração de negro Poecilanthe parviflora - 170 170
5 Dedaleiro Lafoencia pacari - 170 170
6 Eritrina Erythrina speciosa 270 170 440
7 Guaçatonga Casearia sylvestris 92 - 92
8 Ingá jibóia Inga fagifolia 270 170 440
9 Ingá vera Inga vera 270 - 270
10 Ipê roxo Tabebuia impetiginosa - 170 170
11 Jatobá Hymenaea courbaril - 170 170
12 Jenipapo Genipa americana 270 170 440
13 Paineira Chorisia speciosa 270 170 440
14 Uvaia doce Eugenia pyriformis - 170 170

1892 1870 3762

ESPÉCIES DE DIVERSIDADE

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO Nº MUDAS TOTAL
1 Aldrago Pterocarpus violaceus - 42 42
2 Amburana Amburana cearensis - 42 42
3 Angico branco Anadenanthera colubrina 24 - 24
4 Araçá rosa Psidium sp - 42 42
5 Araçá vermelho Psidium sp 24 - 24
6 Bico-de-pato Machaerium aculeatum - 42 42
7 Cedro Cedrela fissilis 24 42 66
8 Cereja do Rio Grande Eugenia involucrata 24 42 66
9 Coração de negro Poecilanthe parviflora 24 - 24
10 Córdia mixa Cordia mixa 24 42 66
11 Babosa branca Cordia superba 24 - 24
12 Dedaleiro Lafoensia pacari 24 - 24
13 Embiruçu Pseudobombax grandiflorum - 42 42
14 Farinheira Albizia hasslerii 24 - 24
15 Gabiroba Campomanesia sp 24 - 24
16 Goiaba Psidium guajava - 42 42
17 Guapuruvu Schizolobium parahyba 24 - 24
18 Imbira de sapo Lonchocarpus muehlbergianus 24 - 24
19 Ingá vera Inga vera - 42 42
20 Ipê roxo Tabebuia avellaneda 24 - 24
21 Jacarandá mimoso Jacaranda mimosaefolia 24 42 66
22 Jatobá Hymenaea stilbocarpa 24 - 24
23 Jequitibá rosa Cariniana legalis - 42 42
24 Monguba Paquira aquática 24 42 66
25 Oiti Licania tomentosa 24 - 24
26 Pitanga Eugenia uniflora 24 - 24
27 Sibipiruna Caesalpinia peltophoroides - 42 42
28 Sombreiro Clitoria racemosa - 42 42
29 Uvaia doce Eugenia pyriformis 24 - 24

456 630 1086

Coroamento – Recomenda-se o coroamento das mudas, num raio de 50

centímetros do colo das plantas, sempre que se fizerem necessárias. Os vários indivíduos



de mamona que surgirem no local devem ser deixados, pois são espécies pioneiras

nativas que ajudarão na rápida cobertura do solo.

Embaciamento das Mudas – Como o solo do local encontra-se solto devido aos

trabalhos de terraplanagem e preparo para plantio, em alguns pontos da área ocorreu a

exposição das raízes das plantas. Essas imperfeições devem ser corrigidas com enxada,

dispondo a terra em forma de coroa, num raio de 50 centímetros ao redor da muda, para

acomodar e reter a cobertura orgânica que ali será depositada.

Adubação Química (de cobertura) – Recomenda-se que no período das chuvas

sejam colocadas 100 gramas por cova da formulação 10:10:10. No local do

embaciamento, colocar sobre o solo da seguinte maneira:

 70% mais concentrado, porém bem distribuídos, na área a montante da muda, quando

houver declividade no local.

 Os outros 30% distribuídos no restante do local do embaciamento. No caso de área plana,

distribuir o mais uniforme possível o adubo, no local do embaciamento.

 Repetir esta operação 60 dias após a 1ª adubação, sempre no período chuvoso.

Cobertura Orgânica ao lado da Muda – No local do embaciamento, após a

aplicação do adubo químico, colocar 1 jacá (cerca de 50 litros) de bagaço de cana, bem

distribuído, rodeando toda a muda. Foi sugerido o bagaço de cana por ser mais fácil de

ser encontrado na região. Outros materiais orgânicos podem ser usados, como casca de

arroz, de amendoim, serragem, capim, palha triturada, etc.

Revegetação Forrageira do Solo  – Nas entrelinhas: plantar leguminosas forrageiras

entre as linhas de plantio (das mudas já plantadas), para evitar exposição do solo,

impedindo processos erosivos, melhorando absorção de água e temperatura local (além

de deposição de matéria orgânica).

Mudas Maiores (perto do pesqueiro) – 1) adubação química, 2) revegetação

forrageira do solo (nas entrelinhas - seguir o mesmo procedimento conforme

detalhamento já descrito).

Mudas Fracas/Áreas Degradadas – Além de todas as operações recomendadas

para a 1ª situação (mudas recém plantadas) é necessário fazer outra operação e

antecipada a todas as outras.

Combate às formigas – cerca de 6 meses após o plantio, deve-se efetuar o repasse

em toda a área para verificar se o combate aos formigueiros foi eficiente. Observar

sempre o ataque de formigas cortadeiras e iniciar controle o mais rápido possível. Usar

iscas granuladas, observando: quantidades corretas (pouca isca não mata e as formigas

não carregam mais); não colocar a mão no produto – espanta as formigas; não distribuir

iscas em tempo e solo úmidos.



Estaqueamento – Se houver predominância de ventos, é preciso estaquear as

mudas.

Controle de Processos Erosivos – Acompanhar o comportamento dos “terraços”

durante todo o período chuvoso e, se necessário for, aumentar o número de terraços,

diminuindo a distância entre os mesmos, bem como reforçá-los com camadas maiores de

terra. De imediato recomenda-se revegetar os “terraços”e os taludes, impedindo que

sejam destruídos pela ação das águas pluviais. Além de gramas tipo batatais, mais

eficiente pela ação imediata das placas, pode-se pensar em outras alternativas, porém

como demora maior para exercer plena proteção: grama seda/grama de burro – já

adaptada ao local (via estaca), via sementes (leguminosas forrageiras e outras gramínias

como capim gordura e capim jaraguá), que não são tão agressivos. Não é recomendado o

uso de Brachiaria, por ser extremamente agressiva e competitiva com as mudas de

espécies nativas.

1.2. Mão de obra e custos

O custo total para o preparo de terreno e plantio das mudas foi de

aproximadamente R$ 39.395,50. Não foram inclusos os custos com a produção e/ou

aquisição das mudas (Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari

e Jundiaí), nem as despesas com transportes, estada ou horas de orientação técnica

realizada por profissionais.

1.3. Proteção das nascentes

Preliminarmente fez-se necessário proteger as nascentes à montante da área de

estudo. Um primeiro passo foi o plantio de 3.300 mudas de espécies nativas na área

localizada entre as empresas  SMALTCOLOR e INCOPISOS.

O local precisou ser sistematizado para adequação da topografia do terreno, pois

foi utilizado anteriormente como área de empréstimo, apresentando grandes

irregularidades, entulho de contrução e capas de asfalto.

O plantio foi realizado num período de 5 dias, no mês de janeiro de 2000, com

espaçamento de 3 x 1,66m (5m2/planta). As covas dispostas em quincôncio, no sentido

de cortar as águas.



Obedecendo-se a percentagem de mudas proposta, adotou-se o seguinte modelo

de plantio:

P P P P P P P P P P P
E E E D E E E D E E

P P P P P P P P P P P
E E E D E E E D E E

P P P P P P P P P P P

No total, foram plantadas 42 espécies diferentes, sendo 10 pioneiras, 15 de

estrutura e 17 de diversidade. As mudas foram adquiridas por meio do Consórcio

Intermunicipal das Bacias do Rio Piracicaba e Capivari.

A primeira avaliação foi realizada em março, cerca de 50 dias após o plantio,

quando detectou-se um índice de mortalidade em torno de 11%. O replantio será

realizado apenas nos locais onde houve mortalidade em reboleira.

Tanto a mão de obra para o plantio, bem como as máquinas para a terraplenagem

do terreno, foi toda cedida pelos empresários ceramistas.

1.4 Avaliação dos trabalhos

Área a ser Revegetada – A falta de clara definição e conhecimento prévio da

extensão da área que efetivamente está destinada ao plantio das mudas, tem trazido

muitas dificuldades para o trabalho de planejamento do plantio desde sua fase inicial que

é a quantificação das mudas e a distribuição das espécies de forma balanceada. Para as

futuras fases do projeto, essas dificuldades devem ser cuidadosamente observadas.

Preparo do Terreno – Foram observados problemas sérios com relação à

drenagem de águas pluviais a montante da área do plantio, fato que tem provocado forte

erosão no terreno, rompimento das barreiras que cortam o movimento das águas,

exposição das raízes e arranque de diversas plantas da primeira região plantada, que é a

parte mais baixa do local, necessitando urgentemente de uma revisão no sistema de

drenagem apropriado para o local.

Para as próximas atividades de revegetação aconselha-se que as barreiras para

contenção das águas pluviais, construídas na área do plantio, sejam substituídas por

operações combinadas com o terraceamento do terreno.

Esses serviços e orientações devem preceder as operações de plantio, e contar

com o acompanhamento e supervisão de uma equipe apropriada e de um técnico

especializado nas operações de drenagem.

Sobrevivência das Mudas – A primeira observação sobre a sobrevivência das

mudas foi realizada após 30 dias do plantio, em 26 de março, recaindo sobre as mudas



plantadas no período de 12 a 23/02/2001. Esta etapa consistiu de um levantamento por

observação visual sobre o aspecto geral, comportamento de sobrevivência e reações

fisiológicas das mudas plantadas. Observou-se a baixa percentagem de replanta para o

período analisado e dentro da faixa dos 10%, regularmente assegurada por ocasião do

planejamento. As mudas com necessidade de replante eram, em sua maioria,

provenientes dos danos causados pelas enxurradas. Decorridos 90 dias do início do

plantio, já faz-se necessário nova observação e procedimentos quanto a este ítem. A

recomendação técnica é que se faça o replantio, no caso da taxa de plantas mortas ficar

acima de 10%, e em reboleira, até seis meses após o plantio.

Reposição de Mudas e Finalização da Área de Plantio – As mudas necessárias ao

processo de reposição, dentro da faixa de 10% de replante previsto na área, já foi

contabilizado por ocasião da negociação, planejamento e aquisição das plantas. As

mesmas se encontram alojadas junto às mudas depositadas no local de espera já

anteriormente citado. Esta operação será complementada no início do próximo período

chuvoso. Há de se registrar que as mudas ali depositadas são suficientes também para as

linhas, que deveriam ser plantadas no corte do talude bem como as cinco linhas, que

ultrapassam o cume do mesmo, completando os 15 metros de compensação do termo.

Replantio – Toda muda morta deverá ser reposta o mais rápido possível. Para as

situações encontradas, recomendamos usar as seguintes espécies:

9. Parte alta – taludes: bico de pato, monjoleiro, amendoim bavo, lixeira (Aloysia virgata),

amendoim do campo, óleo copaíba, jatobá, embira desapo (Lanchocarpus

guilleminiarus), jacarandá do campo (Machaerum acutifolium ).

10. Parte baixa – redor dos lagos: pau jacaré, angico vermelho, aroeira mansa, leiteiro,

canafítula (Peltophorum dubium), mutambo, dedaleiro, louro pardo, tamanqueiro

(Arghiphilla sellowiana) e mamica de porca.

2. Recomposição paisagística

A reorganização dos espaços estabelecerá como principais referências, o conjunto

dos lagos, cujas margens serão objeto de replantio com espécies típicas da região. Nas

áreas adjacentes aos lagos serão implantados arboretos, jardins, passeios, áreas para

lazer e trilhas para educação ambiental.

Para facilitar a necessária implantação de obras civis e ao mesmo tempo

sacramentar divisas, planejou-se uma via de circulação entre a área dos lagos e a área

das indústrias cerâmicas. Esta via se constituirá também no eixo de condução do

processo de recuperação do solo e revegetação da área, assinalando as intervenções

para a acomodação de sistemas de drenagem de águas pluviais e de contenção de



erosões.

Essas providências apontam para o uso final da área com a proposta da criação de

um parque, onde a população do município, bem como da região vai poder usufruir das

belezas do local, que outrora foi completamente degradado.

3. Definição de um modelo de gestão ambiental

Com base no exposto acima, o estabelecimento de parceria do poder público com a

iniciativa privada, neste caso a municipalidade e os fabricantes de pisos cerâmicos,

deverá proporcionar a efetivação de um “museu da cerâmica”, um pavilhão de exposição

e a criação e manutenção de um viveiro de mudas (árvores, arbustos e ornamentais em

geral).

A preservação dos aspectos culturais da indústria cerâmica, como também, a

apresentação das mais modernas tecnologias do setor, somados às facilidades de

apresentação (“Show room”) de novos produtos, resultarão num impacto altamente

benéfico para o setor turístico, passando a oferecer opções ecológicas (visitas ao parque

e passeios em trilhas), ao turismo tradicional e de negócios.

A produção de mudas poderá atender não só as necessidades de implantação e

manutenção do parque, como também outros projetos de recuperação de áreas

degradadas da região. Todos estes aspectos, administrados em conjunto darão a auto-

sustentabilidade ao parque, na sua gestão financeira.




