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"Relembrai vossa origem, vossa essência:
criados não fostes como os animais,
mas donos de vontade e consciência"
( A Divina Comédia. Dante Alighieri. lnf XXVI., 118)
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Resumo

Este artigo, em cinco itens(1. As contradições governamentais, 2.
Aspectos legais, 3. A incerteza do diagnóstico, 4. Síntese das
discordâncias e, 5. Conclusão), reafirma o artigo - alerta, "Interligação
do Braço do Rio Taquacetuba, na Billings, com o Reservatório do
Guarapiranga:a/ternativas
de produção
e riscos
à
saúde
pública"(Revista Engenharia nº 520/1997), rebate a resposta da
SABESP, "Interligação do braço do Rio Taquacetuba - Reservatório do
Guarapiranga: o futuro é agora"(Revista Engenharia nº 521/1997), aduz
novas razões e cone/ama que não se construa esta obra sem prévios,
amplos e cuidadosos estudos, dentre eles o de Avaliação de Impacto
Ambiental, e com a participaç4o da comunidade técnica e cientifica.

1. A contradição governamental
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Apesar de inúmeros alertas, a SABESP insiste em levar avante a interligação
dos Reservatórios Taquacetuba/Billings-Guarapiranga, empreendimento de
risco à Saúde Pública, sem uma base sólida de investigação e conforme
análise do artigo publicado na Revista do Instituto de Engenharia nº
520/1997, malgrado a Constituição Federal assegure que "a saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos",
[Art. 196, destaque acrescentado]. Além do mais, a carência de estudos
profundos que garantam a implantação de ações para a defesa da Saúde
Pública e do Meio Ambiente refletirá no domínio da Economia, o que faz
lembrar a observação de Gunnar Myrdal: "paradoxa/mente, os países
subdesenvolvidos são, ao mesmo tempo, os mais carentes em recursos e os
menos criteriosos em sua aplicação".
Os vários argumentos apresentados para justificar a Interligação, como
poderá ser inferido pelo leitor, não se fundamentam em um amplo programa
de investigação e sim em resultados nlo associados às inúmeras variáveis
intervenientes na qualidade da água. Procura-se, a partir de dados
específicos, extrair generalizações para justificar um empreendimento repleto
de dúvidas tecnológicas não respondidas e, portanto, a exigir estudos
aprofundados para garantir ausência de prejuízo à saúde pública e ao
ecossistema do Reservatório do Guarapiranga.
A consciência dos que não desejam transitar pela vida como frios, neutros ou
indiferentes, obriga os autores a contestar os argumentos da SABESP, entre
os quais a afirmação da Diretoria da CETESB de que o Relatório Ambiental
Preliminar apresentado (Decisão de Diretoria Plena da CETESB nº 022107/P)
é suficiente para indicar a viabilidade técnico-ambiental da implantação do
empreendimento. Trata-se de um parecer muito interessante, pois, ao mesmo
tempo que absolve a obra - ao recomendar a sua aprovação, a condena, ao
realizar exigências que somente comprovam o risco da utilização do Braço
do Rio Taquacetuba/Billings.
Examinem-se as providencias recomendadas e não estudadas, sendo duas
delas de viabilidade não comprovada e que são: "item 2.1. eliminação de( ...)
desequilíbrios de ecossistema do Guarapiranqa e item 2.2. ev,1ação(si&}_ dB
iessuspensão do sedimento no Reservatório Billings. A terceira e tão insólita
que, de per si, já atesta o risco do empreendimento ao ex ressar
··
- aex,gêncíã para a mon, ora~o con ua das águas (...) quanto aqueles
[12.!,râmetros] relacionados com potenciais de toxicidade, mutagenicídad!!,
carcínogenicídade e teratogenídad~, associada à recomendação da
p_aralisaçãoimediata da transposição do braço do Taquacetuba caso seja
~teclada ( ..) a ocorrência de eventos que coloquem em risco (.. .) a Saúde
Pú"blica (item 2.4);'
A recomendação da Diretoria Plena da CETESB - de paralisação imediata
da transposição - todavia, mesmo parecendo paradoxal, é, ao mesmo
tempo, totalmente irrealista, pelas razões seguintes. Em primeiro lugar, terse-ia que optar por monitoramento contínuo, sistemático e que
proporcionasse respostas analíticas imediatas de maneira a descartar o
produto antes do seu consumo. Trata-se de uma medida impraticável com a
tecnologia de coleta e de análise atualmente disponível. Assim, parece que
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se esqueceram que, entre o resultado de análise e as eventuais ações
corretivas, a água já teria sido ingerida, com grande riscos à Saúde Pública.
O controle da qualidade da água de abastecimento público deve ocorrer
principalmente no processo e não somente na produção final, configurando,
pois, um controle dinflmico, e não o estático que possibilita eventual descarte
do produto. Aliás, é o principio universal do controle da qualidade que parece
olvidado: é inconcebível que algumas autoridades se esqueçam de que a
qualidade da água para consumo humano se apoia em um tripé: 1. qualidade
do manancial, 2. tratamento, e, 3. preservação da qualidade, ao longo do
sistema de reservação e de distribuição.
Como bem se sabe, todo processo industrial {p. ex., o que envolve o preparo
de produtos alimentícios ou o tratamento das águas) ou mesmo a própria
atividade humana, está sujeito a falhas, razão essa que toma necessário um
controle, para descartar os produtos que não satisfaçam os padrões de
qualidade. Razões dessa natureza levam à certificaçlo da qualldade(controle
externo) do auto controle {controle interno), sendo a primeira executada por
entidades institucionalmente alheias ao processo produtivo e distributivo e o
outro, apanágio do próprio produtor. Até onde se sabe, a figura de entidade
certificadora da qualidade da água para consumo humano, que no passado a
CETESB tão bem desempenhou, não ocorre no presente. Assim, mesmo
que houvessem instrumentos tecnológicos(o que não existe) para impedir
que uma água contaminada fosse ingerida, iríamos nos defrontar com
enorme carência de estrutura de certificação nesta área.
A réplica que ora se faz à SABESP, limitar-se-á a abordar os tópicos que
podem levar dúvidas ao leitor menos avisado. (Alguns artifícios do artigo da
SABESP, como a tentativa de descaracterizar a comunicação entre a massa
líquida do Braço do Taquacetuba e a do restante do Reservatório Billings, o
leitor, já no correr da leitura, certamente rejeitou, pois a produção de água
daquele é de 1, 7 m3/s e pretende-se transpor 4 m3/s para o Guarapiranga).
Realizada esta ressalva, examine-se o texto governamental.
No item 5 dos argumentos emanados da SABESP, infere-se a tentativa de
demonstrar a observância das disposições legais para o licenciamento das
obras de reversão do Braço do Taquacetuba/Billings para o Reservatório do
Guarapiranga. O artigo publicado procura justificar a publicação de Edital de
Licitação para contratação do projeto [leia-se: para execução das obras]
antes mesmo da manifestação da exigência, ou não, do EIA/RIMA, mediante
a alegação que se prendeu somente à necessidade de compatibilização de
cronogramas e prazos previstos. (Evidentemente, se 'tio admirável dlligfncla
mio se tivesse limitado exclusivamente I contrataçflo das obras, mas também
aos estudos para justificá-las, não haveria nenhuma contestação, isso
porque, não se defende oposiç~o apriorfstica a obra, ao contrário, pode-se
até defendê-la, na hipótese de virem embasadas em estudos consistentes,
planejados e não em dados dispersos e sem correlação.)
Ademais, para a SABESP, parece não existir qualquer razão de ordem
técnica - nem ambiental, nem sanitária - que possa impedir a realização
dessa obra. Realmente, é bem possível, {e o testemunho dos familiarizados
com o ambiente das obras públicas presta-se à quantificação de tal
probabilidade) que toda a força da razão (de ordem técnica, ambiental,
sanitária.) se anule ou que •cesse tudo o que a Musa antiga canta, que outro
valor mais alto se alevanta.•
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2. A Legislação
A outra assertiva da SABESP (de que as águas do reservatório Billings têm
qualidade mais do que suficiente para serem, com "segurança absoluta,
potabilizadas por tratamento do tipo convencionar: já que atendem 'in totum'
todos os limites estabelecidos pela legislação brasileira) é altamente
discutível. Inicialmente, porque, no plano da razão, no estreito espaço que
ainda resta à cidadania para colocar a questão, tal argumentação já se
encontra, a bem ver, devidamente rebatida, em relatório técnico da própria
CETESB(op.cit2) e estudos complementares realizados por outros
investigadores.
Não se pode olvidar que, de todos os mananciais utilizados na Região
Metropolitana de São Paulo, o único que, ao longo de décadas recebeu toda a
espécie de contaminantes Industriais e domésticos chama-se Reservatório
Billings. E o Braço do Rio Taquacetuba é extensão do Reservatório Billings.
Por outro lado, a SABESP busca imputar a tese de que para a utilização das
águas do Sistema Taquacetuba/Billings basta se limitar estritamente ao
aspecto tecnológico da potabilização dessas águas. Ora, no documento
elaborado pela Diretoria Plena da CETESB exige-se que se desenvolva
"estudo em escala piloto para verificar a eficiência do sistema de tratamento
avançado proposto". Assim, a pretendida potabilização das águas do Sistema
Taquacetuba/Billings depende da instalação de um tratamento avançado(a
ser desenvolvido) e não apenas de um convencional(ao contrário do que
afirma a SABESP) e compatível, com as caracteristlcas ainda pouco
investigadas do manancial.
Assim, parece claro que não é correta a afirmação da SABESP de que "os
resultados das avaliações da qualidade daquelas águas [do braço do
Taquacetuba] (... ) sempre demonstraram tecnicamente que as mesmas têm
qualidade mais do que bastante para serem, com segurança absoluta
potabilizadas por tratamento convencionar.
No que tange à justificativa - já que atendem 'tn totum" todos os limites
estabelecidos pela legislação brasileira" - afigura-se altamente preocupante,
especialmente quando advinda de um órgão público, que não pode pôr em
risco a saúde da população, apenas porque os dispositivos legais sejam
eventualmente talhos. Todavia, ainda que se careça de mais severas
exigências, os dispositivos em que a SABESP procura circunscrever a
questão evidenciam a improcedência da alegação da concessionária de água
e esgotos do Estado de São Paulo. De fato, a Resolução CONAMA nº 20, de
18 de junho de 1986, estabelece:
·Artigo 12 - Os padrões de qualidade das águas estabelecidos nesta
Resolução constituem-se em limites individuais para cada subst§ncia.
Considerando eventuais ações sinergéticas entre as mesmas. estas ou
outras não especificadas, não poderfJo conferir ás águas características
capazes de causarem efeitos letais ou alteração de comportamento,
reprodução ou fisiologia da vida•.
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•parágrafo 1° - As substâncias potencialmente prejudiciais a que se refere
esta Resolução deve~o ser investigadas sempre que houver suspeita de sua
presença" [destaques acrescentados].
O Artigo 12 da resolução do CONAMA contempla a precauçllo do legislador
com relaçlo aos efeitos crónicos que podem provocar na esplcle humana o
lento e gradual processo de acumulação ou o sinergismo das diferentes
substánclas qufmicas. Ora, em um reservatório que, ao longo de décadas,

acumulou resíduos associados a milhares de compostos químicos de
toxicidade aos seres humanos e que não foram examinados através de um
amplo Programa de Investigação, inclusive apoiado na Vigilância
Epidemiológica, não há como afirmar que o projeto da SABESP atenda 'in
totum' a todos os padrões estabelecidos pela legislação brasileira, muito
menos com segurança absoluta. É imperativo um amplo trabalho de pesquisa
dos riscos toxicológicos, das taxas de transferência dos contaminantes no
meio líquido e na blota, associado à dinâmica da circulação da massa hídrica
do Reservatório Billings. Aliás, somente após se conhecer com segurança as
características e o comportamento dos contaminantes no Reservatório
Billings é que se poderá definir a eventual viabilidade de implantação de
tratamento não convencional(tratamento avançado).
Também a merecer destaque é a afirmação da SABESP de que os autores
do documento de cidadania(Kussama,AC-Rocha,AA-Batalha,BHL et all, 1997)
não realizaram nenhum novo levantamento. É verdade. Mas também é
verdade que cabe ao empreendedor - e não aos cidadãos - a apresentação
num EIA/RIMA dos dados necessários à avaliação dos danos e a
apresentação de medidas mitigadoras. A propósito, convém lembrar que as
ações ambientais compreendem, segundo a legislação vigente, além da
fauna e da flora, uma terceira dimensão, o ser humano. Nesse sentido, a Lei
6.938, de 31de agosto de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente (não incluída pela SABESP no rol da "legislação aplicável",
observe-se) considera:
Meio Ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas
as suas formas [i. e., do homem, inclusive] (Art. 3°, I);
e, além disso, centra no homem - na sua saúde, na sua segurança e no seu
bem estar a preocupação dessa Política, já de início, ao conceituar
potuiçlo como sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança
e o bem estar da população (Art 3°, Ili)
e, em seguida, ao estabelecer os seus objetivos:

A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
1 a compatibilizaçlo do desenvolvimento econômico-social com a
qualidade do Meio Ambiente e do equilíbrio ecológico. (Art. 4°, I}

De qualquer forma, ainda que tardiamente, isto é, após a formalização da
denúncia (que antes de ser publicada na Revista Engenharia fora
apresentada à SABESP na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São
Paulo, em seguida, perante a Comissão de Meio Ambiente da Assembléia
Legislativa, e, por fim, no Instituto de Engenharia de São Paulo) aquela
concessionária contratou a CETESB para efetuar os necessários estudos.
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Parece de todo aconselhável, pois, aguardar as conclusões desses
estudos[que se supõe também apoiados na comunidade científica], para dar,
em seguida, o normal encaminhamento ao licenciamento ambiental.
Mas há ainda a destacar a reclamada cautela, a sempre necessária
precauçlo.

As afirmações seguintes não provêm de entidades civis de defesa do Meio
Ambiente ou dos consumidores, como pode parecer à primeira vista, mas,
destaque-se, do Governo Paulista, representado pelo próprio governador
Mário Covas, pela Procuradoria Geral do Estado, e pela CETESB (Processo
nº 744/96, 10• Vara da Fazenda Pública da Capital) para justificar a
lmplantaçto de ações de controle de fontes móveis nos episódios críticos de
poluição do ar. Assim, dirigindo-se Procurador Geral de Justiça, afirma o
Governador, em 2 de agosto de 1996(folhas 425,426):
"Em suma, é melhor prevenir do que remediar. É a aplicação do principio da
Precaução, fundamental no Direito Ambiental.
"Este principio", esdarece Sua Excelência, "representa uma evolução em relação

a abordagens anteriores, reconhecidamente insuficientes, para a proteção do
Meio Ambiente, isto é, abordagens baseadas em conceitos de emissões ou
descargas permissíveis de poluentes, ou, então, em outras palavras, do conceito
da capacidade de assimilação do Meio Ambiente.
"O princípio da precaução apresenta, pois, dois elementos essenciais, que
merecem ser citados:
a) deve refletir uma abordagem baseada na prevenção da introdução de
poluentes no Meio Ambiente, ao invés da tradicional noção de controlar os
poluentes com base na presunção da capacidade de assimilação do meio. É
necessário basear no principio da prevenção e eliminação das substáncias
nocivas na sua fonte. [o Reservatório Billings, no caso da transposição de
suas águas para o Reservatório do Guarapiranga]
b) requer ações preventivas antes que se possa dispor de provas cientfficas
conclusivas sobre as relações de causa e efeito entre os poluentes e os danos
causados ao Meio Ambiente. Com demasiada freqüência, tais provas (quando
são factíveis) só são alcançáveis depois do dano já ter sido comeüdo."
No caso da transposição do Braço do Rio Taquacetuba/Billings, os danos
seriam, lembre-se, os que incidiriam sobre as águas do Reservatório do
Guarapiranga e sobre a Saúde Pública. E aqueles danos não estão tendo as
ações de natureza preventiva que o Governador de São Paulo, com
propriedade e ênfase, tão bem defende; tampouco foram realizados estudos
prévios para determiná-las.
Por sua vez, a Procuradoria Geral do Estado observa que:
"A legislação citada [no mencionado processo, a relativaao rodíziode transitode
veículos] vem pautada pela regra de ouro do Direito Ambiental, consagrada
pela mais moderna doutrina jus-ambientalista nacional e internacional qual
seja, o principio da prevenção. 7a/ princfpio deve ser visto como um quadro
orientador de qualquer política moderna do ambiente. Significa que deve ser
dada prioridade às medidas que evitem o nascimento de atentados ao Meio
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Ambiente, as atuações com efeitos imediatos ou a prazo no ambiente devem
ser consideradas de forma antecipada, reduzindo ou eliminando as causas,
prioritariamente â correção dos efeitos dessas ações ou atividade e suscetfveis
de alterarem a qualidade do ambiente'.• (ti. 319)
Também a CETESB apoia-se no princípio da precaução, inicialmente,
frisando que vem sendo adotado pela doutrina nacional:
·A legislação atacada vem também pautada pelo princípio da precaução,
modemamente construído e adotado pela doutrina nacional.•
Observa, em seguida, que não sendo possível a prevenção do dano
ambiental (que, como visto, incide sobre a fauna, a flora e, também, sobre o
homem) os riscos devem ser minimizados, e os efeitos colaterais evitados:
"A Convenção sobre Conservação Ambiental e Uso Sustentável dos
Recursos Naturais elaborada pela União Mundial para a Conservaç,o da
Natureza (IUCN) e apresentada para discussão, em abril de 1991, durante as
reuniões preparatórias para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, propunha, no seu artigo 6º, intitulado
"Prevenção do Dano Ambiental~ o seguinte: •1. Os Estados devem tomar
todas as medidas passiveis para prevenir o dano ao Meio Ambiente e, em
particular, proibir as atividades que causem danos irreverslveis ao Meio
Ambiente; 2. Quando existirem incertezas científicas sobre as conseqüências
para o Meio Ambiente de atividades propostas, os Estados devem permitir a
realização dessas atividades apenas quando submetidas a apropriadas
medidas de precaução: 3. Quando o impacto ambiental de uma atividade não
puder ser prevenido, os Estados devem limitar e reduzir os efeitos adversos
minimizando os riscos e evitando os efeitos colaterais( Folha 217)·.
"A legislação ambiental de Portugal abriga e/aramente o principio da
precaução ao estabelecer, na sua 'Lei de Bases do Ambiente' que: 'as
atuações com efeitos imediatos ou a prazo no ambiente devem ser
consideradas de forma antecipada, reduzindo ou eliminando as causas,
prioritariamente à correção dos efeitos dessas ações ou atividades
susceptíveis de alterarem a qualidade do ambiente' (Art. 3º, allnea a).•
·As leis ambientais do Brasil, embora adotem uma série de princfpios e
procedimentos que assegurem uma abordagem preventiva dos danos
causados ao Meio Ambiente, não obriga de forma clara e explicita o principio
da precaução, o que deve-se, com certeza, ao seu desenvolvimento recente.

O principio da precaução representa uma evolução em relaç!Jo a abordagens
anteriores, reconhecidamente insuficientes, para a proteção do Meio
Ambiente, isto é, abordagens baseadas no conceito de capacidade de
assimilação do Meio Ambiente. Estas abordagens baseiam-se na presunç!Jo
de que o Meio Ambiente tem uma capacidade de absorver a toxicidade de
uma vasta quantidade e diversidade de resíduos industriais.
Antes de 1980, as políticas para o ambiente marinho foram particularmente
baseadas, quase que universalmente, na presunção da "capacidade de
assimilação". Hoje é, entretanto, largamente aceito que esta estratégia não é
aplicável e, de fato, é perigosa e irresponsável, quando aplicada a
subst§nclas tóxicas e persistentes (Folhas 217,218)"
Destacam-se, por fim, as observações de que:

-~
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- "o princípio da precaução requer ações preventivas antes que se possa
dispor de provas científicas conclusivas sobre as relações de causa e efeito
entre os poluentes e os danos causados ao Meio Ambiente. Com demasiada
frequência, tais provas (quando são factfveis), só são alcançadas depois do
dano já ter sido cometido."
- "tradicionalmente, aqueles que propõem ou desenvolvem uma atividade
que apresenta risco para o Meio Ambiente defendem a posição de que os
que questionam a atividade é que devem provar sua periculosidade. Este
critério, como princf pio geral, é inadequado, porque normalmente são
exatamente os proponentes de uma determinada atividade que estão em
posição de elaborar os estudos e avaliações necessários. O princfpio é
inadequado, sobretudo quando a atividade em questão envolve substancias
tóxicas e persistentes, onde o senso comum recomendaria a proibição da
atividade. O critério que se impõe, é luz do princfpio da precaução, é dividir
com o proponente de uma atividade o ônus de demonstrar que ela não é
perigosa para o Meio Ambiente ou para a saúde humana. Este não é, na
verdade, como poderia parecer, um critério novo. Na área de alimentos e
medicamentos, a introdução de uma nova substancia qufmica, especialmente
nos Estados Unidos e Europa, mas também, em certa medida, no Brasil,
depende de estudos prévios de avaliação dos riscos para a saúde(Folha
219)."
Diante dessas manifestações do próprio Governo do Estado de São Paulo,
todas elas em defesa do princípio da precaução, parece razoável conduir
que, tal gestão, por coerência e mormente pela reconhecida validade desse
princípio, tem o dever de realizar uma ampla investigação dos impactos
negativos, tanto imediatos como a médio e a longo prazo à saúde pública e
ao ecossistema do reservatório do Guarapiranga.
Reclama-se do Governo do Estado, particularmente da SABESP, da sua
posição de empreendedor e, ao mesmo tempo, de órgão governamental
atuante em área de interesse também ambiental e de Saúde Pública, a
indispensável adoção do princípio da precaução e, sobretudo, que não se
furte em atender as exigências ambientais impostas a todos os
empreendedores, inclusive da iniciativa privada. Acrescente-se também que,
caso as exigências da CETESB{referendadas pelo Sistema Estadual do Meio
Ambiente] sirvam de base para justificar a construção desta obra pela
SABESP sem o alicerce de amplo Programa lnvestigativo que subsidie os
estudos prévios de impacto ambiental, se está criando uma Jurisprudincia
condenável de estudo de impacto ambiental post-obra.
3. A incerteza do diagnóstico
i. Sedimentos
O Reservatório Billings recebeu, ao longo de décadas, toda espécie de carga
residuária industrial e doméstica da Região Metropolitana de São Paulo,
contendo inúmeros contaminantes químicos, muitos dos quais de elevada
toxidade. Para se dimensionar a gravidade da dispersão dos compostos
químicos no meio ambiente desde o inicio do Século XX até os dias atuais,
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foram sintetizados em laboratório aproximadamente dez milhões de
compostos qufmicos em todo o mundo, dos quais cerca de 100.000,
inorgânicos ou orgânicos, estão disponíveis no mercado consumidor, sendo
que, a cada ano são introduzidos entre 1000 a 2000 novos compostos.
Alguns destes produtos químicos possuem utilização direta como biacidas e
fertilizantes, enquanto outros se constituem em substâncias básicas ou
intermediárias empregadas na fabricação dos produtos finais destinados às
múltiplas atividades dos seres humanos.
Assim, não se pode estranhar a ocorrência de sedimentos tóxicos
provocados pela presença de bifenis policlorados, hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos, aminas aromáticas e metais pesados nos sedimentos.
Uma parte dos contaminantes presentes nas águas residuárias da Região
Metropolitana de São Paulo e constituída pela fração em suspensão, através
do turbinamento da Usina Henry Borden, vai se dispersar no estuário da
Baixada Santista. Outra parte, porém,· constituída por partículas sólidas,
areia, solo, material lixiviado e matéria orgânica agregada com material
perigoso ou tóxicos veio constituir o sedimento de fundo do reservatório, cuja
coluna se estima variar entre 5m a 25 m.:.

-

A taxa de transferência dos sedimentos para a água, assim como a altura da
camada de lodo que interfere nesta qualidade nunca foi estudada para as
condições autóctones da Bllllngs. Assim, a afirmação da SABESP que a
ressuspensão e a ressolubilização dos sedimentos ªnão costumam passar de
alguns centímetros de espessuras, e nas piores condições podem chegar a
atingir alguns centímetros, somente" pode até ser verdadeiro. Contudo,
existem exemplos na literatura técnica, informando o contrário.1 Em North
~Hollywood
Dump(Menphis,USA) cerca de 30.000 peixes da mais variadas
espécies foram contaminados pela lixiviação de resíduos sólidos domésticos
e industriais que estavam na área de inundação do Wolf River e que
contaminaram, também, os sedimentos de um lago próximo com arsênico,
biacidas como clordano, endrin, heptacloro além de cobre, níquel e chumbo.
No levantamento efetuado para estudar o comprometimento do sedimento
contaminado com a massa líquida foram coletadas amostras até a 1,0(um)
metro de profundidade e foram detectados biacidas até a uma profundidade
de 90 cm no sedimento, posteriormente removido.
Certo é que até agora o Reservatório Billings não foi alvo de pesquisas que
indiquem com segurança qual a altura da camada de sedimentos e como se
processa a respectiva taxa de transferência da e para a coluna de água, bem
como se associam à dinâmica hidráulica do Reservatório.
Além de nso se ter realizado pesquisa naquele campo, as poucas
Informações disponlveis revelam ser
o reservatório Billings um Sistema
Polimítlco(que circula suas .iguas) com estratificaçio nas horas mais quentes.

Impõe-se, portanto, a avaliação dos riscos ao ambiente aquático e à saúde
pública e também a investigação da influência dos movimentos da massa
líquida sobre a dinâmica dos sedimentos de fundo e sobre sua relação com a
biota. Mais uma vez, lembramos a SABESP que o Relatório da CETES82
1

Schellbach, P.E.-Veen, W. V. Dredging up toxic sediments. Civil Engineering.
March 1997. USA
2

Lamparelli,MC et alli. Avaliação do Complexo Billings: comunidades aquáticas,
água e sedimento(out 1992/out 1993). CETESB, São Paulo, SP. Julho de 1996
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recomenda "aprofundar estudos sobre interações sedimento/água,
abordando temas como ressuspensão e biodisponibilidade de contaminantes,
bem como remobilização de nutrientes."
O argumento da SABESP induz a aceitação de que os sedimentos de fundo
do Reservatório Billings não possuem características tóxicas, não interferem
na qualidade da água e nem nos ambientes aquáticos. Se aceitarmos essa
posição, teríamos uma anomalia: talvez o único caso no qual a contaminação
ambiental não prejudica a natureza. Deve-se também refutar a afirmação de
que: "a profundidade da camada de sedimentos, desde que ultrapasse
alguns centfmetros, não altera o fenômeno[ressuspensão
e da
ressolubilização], tampouco sua intensidade, nem sua ocorrência ou não",
por não se embasar em investlgaç4o científica que a comprove.

O que se reafirma é que as informações disponíveis sobre os dados de
qualidade do Reservatório Billings são Insuficientes para se Implantar com
captaç4o de água pelos riscos potenciais que
ocasionam. Portanto, a procedência das afirmações da SABESP somente
poderá ser comprovada pela implantação de amplo Programa de Pesquisa,
elaborado e com a participação de técnicos da CETESB e da comunidade
científica. Este é o único caminho que existe, caso se deseje ter a certeza de
que o sedimento acumulado naquele reservatório não atua como o grande
reator que alimenta o meio com contaminantes, independentemente da
ocorrência do bombeamento.
segurança um sistema de

Aspecto a merecer esclarecimento é a questão da ausência de padrões para
sedimentos. Muitas incertezas do conhecimento cercam tal questão, e é
justamente por isso que se deve empregar o máximo da precaução. N4o o
contrário. Informações constantes no Relatório da CETESB( op.cit2, pag 29)
dizem que: "Frank et ai. apud Moore & Ramamoorthy relataram resíduos de[
PCBs de 10 a 20 µglkg de peso seco no Lago Michigan, próximo a Chicago,
Milwaukee e Green Bay. A média total para o lago foi de 9, 7µglkg[no Braço
do Rio Taguacetuba na Billings, o valor médio de PCBs detectado foi de
584µg/kg. op.cit3,Tabela XXIII) ". No Lago Michigan o resultado de
investigação epidemiológica realizada em mães que ingeriram peixes
contaminados com PCBs constatou que o período de gestação das mães foi
inferior à média; as crianças nasceram com peso reduzido e com menor
circunferência cerebral além de apresentar problemas neuro-motores. Esse
exemplo evidencia a importância da investigação epidemiológica no
Reservatório Billings que associe os níveis de contaminantes no sedimento
de fundo e o consumo de peixes.
O argumento utilizado para minimizar o potencial de impacto ambiental
adverso da pretendida Interligação sobre a biota do Reservatório do
Guarapiranga e a saúde pública é que os dados em que o artigo-alerta(op.cit
5) se apoiou para estabelecer juízo de valor do empreendimento da SABESP
é pouco recente. Possivelmente tal afirmação provém do fato de
desconhecerem que a maioria dos sintéticos orglnlcos possuem enorme
persistência ambiental. Os bifenis policlorados, encontrados na campanha
realizada pela CETESB entre outubro de 92 a outubro de 93, não
desapareceram, assim como os riscos potenciais que podem ocasionar.
A propósito, o texto da SABESP informa que, em análises mais recentes, a
concentração dos PCBs foi reduzida para cerca de 50 µg/kg de peso seco no
Braço do Rio Taquacetuba, ainda que nlo tenha sido dito o número de
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amostras coletadas e os critérios de amostragem. Não obstante, o resultado de
PCBs[cancerígeno] nos sedimentos na campanha da CETESB no período de
1992/1993 variou naquela área3 de 89 µg/kg a 1072 µg/kg de peso seco.
Assim, a amplitude detectada não surpreende, pois inúmeras variáveis
interferem nas condições de amostragem, como profundidade do lodo
coletado, influência da massa hídrica na transferência de contaminantes e até
ocorrência de chuvas.

Mas esse não foi o único composto tóxicico detectado. De acordo com
resultados da própria SABESP, no Braço do Rio Taquacetuba detectou-se
valores de clorofôrmiof composto cancerígeno] oscilando de 1 OOµg/kg a
1400µg/kg( no Corpo Central da Billings 2600 µg/kg); tetracloreto de
carbono[cancerígeno] de 1 OOµg/kg a 5800µg/kg e tetraclero etileno de
100µg/kg a 500µg/kg(no Corpo Central 7800µg/kg), o que sem dúvida mostra
o potencial de risco ecotoxicológicos dos sedimentos de fundo do Braço do
Rio Taquacetuba./Billings.
A importância dos sedimentos tóxicos na qualidade da água vem adquirindo
tanta preocupação que, recentemente, a Agencia Ambiental dos Estados
Unidos(USEPA), tem dedicado especial atenção ao problema dos
contaminantes nos sedimentos de fundo e estabeleceu diretrizes para o
equacionamento do problema. Espera-se que esta questão também
sensibilize as autoridades responsáveis pela Gestão Ambiental no Estado de
São Paulo e no Brasil.

ii. indice de Geoacumulação

Os metais pesados nas águas superficiais freqüentemente estão associados
às partículas em suspensão, as quais, pelos processos de sedimentação se
depositam no fundo e, posteriormente, pela ressuspensão e transporte
horizontal, são reintroduzidos nos ambientes aquáticos. Com a finalidade de
realizar uma avaliação preliminar da toxicidade dos metais pesados nos
sedimentos tem sido empregado o indica de geoacumulação, o qual é um
indicador de características geológicas. Ora, a SABESP afirma que os
sedimentos do Braço do Rio Taquacetuba "estão Jonge[grifo dos autores] de
poderem ser considerados cientificamente como altamente contaminados"
pelo fato do índice de geoacumulação detectado indicar que o sedimento é
"moderadamente contaminado". A verdade Isolada nlo se mantém quando se
correlaciona com outros resultados. O próprio relatório da CETESB ( op.cit 2
pag 30,31) conclui o contrário, ao examinar o conjunto das informações
disponíveis: "os dados obtidos nesse estudo mostraram que os sedimentos
3

Tabela XXIII. Variação dos teores de compostos orgânicos(µg/kg) nos
sedimentos do Complexo Billings. in: Avaliação do complexo Billings: Comunidades
aquáticas, água e sedimentos. CETESB, São Paulo, SP. Julho de 1996
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de todos os pontos foram tóxicos para as espécies testadas, evidenciando
um comprometimento da qualidade desse ecossistema".
A avaliação da SABESP(ao utilizar o índice de geoacumulação,
exclusivamente) de que o sedimento considerado seja moderadamente tóxico
não se sustenta, ademais, nos resultados de bioensaios de toxicidade e na
constatação de ausência de organismos bentônicosfde vida] nos sedimentos
do Reservatório Billings. Estes exames concluem que : "os resultados obtidos
nos testes de toxicidade com o sedimento e a água Intersticial da zona
profundai confirmaram a ado tóxica deste ambiente e, portanto, a
blodisponlbilidade dos elementos tóxicos presentes é mais um fator a ser
considerado para a ausência de comunidades bentõnicas bem estruturadas em
quase toda a extensto do comp/exo[Billings; destaques dos autores]".
iii. Floração de

cianoficea

A SABESP infere de uma citação dos autores("o Braço do rio Pequeno ponto 8 - teve comportamento distinto do resto dos pontos amostrados
principalmente com relação é comunidade fitoplfJnctônica, sendo o único em
que ocorreu a floração da cianofícia Cilindrospermosis raciborskii ... j para
argumentar que os mesmos revelaram "desatenção aos conceitos
limnológicos, insistindo em reproduzir ocorrências de outros compartimentos(
Braço do Rio Pequeno) que não o Braço do Taquacetuba".
A percepção que nos transmite o articulista da concessionária de água e
esgoto de São Paulo é de que o Reservatório Billings possui uma dlnlmlca
hidraulica estática, sem comunicação com o Corpo Central. Talvez, com isto,
deseje antecipar a justificativa de que certos tipos de cianofíceas
encontradas no Braço do Rio Pequeno do Reservatório Billings, com elevada
hepatox/cldade segundo uns autores e neuro tóxicas segundo outros, como a
Clllndrospermosis raclborskil, nunca irão se proliferar no Reservatório
Guarapiranga[onde nunca foi encontrada], pelo fato de nunca terem sido
encontradas no Braço do Rio Taquacetuba. Em realidade mesmo que
houvesse isolamento físico do Braço do Rio Taquacetuba com o Corpo
Central da Billings é sabido que espécies fitoplanctônicas podem ser
disseminadas pelas aves a outros corpos hídricos.
lsfo mostra que, contrariando o desejo da SABESP, aquela espécie
fitoplanctônica altamente tóxica para os seres humanos pode vir a ser
detectada no Braço do Rio Taguacetuba. Caso esta hipótese venha a se
confirmar, acentua-se a gravidade desta interligação pela alteração que irá
provocar nos ambientes aquáticos e pelos riscos à saúde pública, na
população abastecida pelo Sistema Guarapiranga. Caso isto ocorra, aí está
uma excelente oportunidade da SABESP informar a comunidade técnica e
científica sobre como irá atender à exigência 2.1 da CETESB que propugna a
"eliminação de eventuais desequilíbrios do ecossistema do Guarapiranga
pela transposição de água bruta ... "

iv. Contaminação química de Peixes
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O artigo da SABESP reproduz afirmativa do Relatório da CETESB(op. cit 2,
pag 21) de que "os peixes do Complexo Billings não apresentaram nfveis de
metais que alertassem para problemas de saúde humana" Tal frase, se
isolada do contexto em que é originalmente apresentada, pode induzir
indevida avaliação do significado da ocorrência de contaminantes químicos
nos tecidos e vlsceras da fauna lcüol6glca daquele reservatório. Todavia, o
que deve ser esclarecido é que a avaliação da exposição humana à ingestão
de peixes do Reservatório Billings ainda é repleta de incertezas, seja por não
se considerar a ação sinérgica dos contaminantes, ou ainda pelo
desconhecimento da frequência do consumo diário de peixes daquele
Reservatório pela população. Aliás, percorrendo algumas linhas adiante(op.cit
2, pag 21) do enunciado da SABESP, encontra-se respaldo para esta tese,
ao se ler: "entretanto, deve-se ter em mente que os critérios acima levam em
conta exposição a cada elemento individualmente, sem considerar passiveis
interações entre eles, e também que a taxa de ingestão do pescado para a
população foi inferida a partir de dados da bibliografia".
Outra questão destacada no artigo governamental é que os resultados das
análises realizadas em abril de 1997 concluíram que o pescado originário da
Represa Billings "pode ser considerado seguro para consumo do ponto de
vista microbiológico e da contaminação por metais pesados." A própria
afirmativa exclui os compostos sintéticos orgânicos. Inicialmente, é importante
esclarecer que tema tão complexo como a questão da dispersão dos
contaminantes no Reservatório Billings não pode ser apoiado em poucas
analises e, sim, volta-se a reafirmar, num amplo Programa de Pesquisa. Por
outro lado, o artigo da SABESP não esclarece a metodologia utilizada na
amostragem, a freqüência e os parâmetros examinados, as espécies de
peixes analisadas e se os resultados proclamados se aplicam tanto para os
tecidos como para as vísceras dos peixes. Sem dúvida, estes elementos são
o mínimo que se deve exigir para a e/aboraçf!Jo preliminar de um jufzo de
valor.
Com relação aos sintéticos orgânicos, nas análises realizadas pela CETESB
em musculatura e vísceras de peixes encontrou-se{op.cit2, pag21): "Aldrin,
BHC, DDE, DDT, Dieldrin, Heptac/oro, Lindano, TDE, HCB e PCB, sendo
que, dentre estes foram detectados em percentual significativo das amostras
analisadas, por ordem decrescente, os seguintes compostos: PCB, Lindano,
HCB, BHC, DDE, TDE e DDT." Ainda que estas substâncias químicas de alta
toxicidade e biopersistência ambiental não tenham ultrapassado os limites
máximos permissíveis, segundo o Relatório da CETESB, mesmo assim, isto
comprova que os teores detectados: "são uma indicação clara de que o
ambiente está contaminado e de que estes compostos estão sendo
absorvidos pelos peixes, o que pode inviabilizar fases mais sensíveis do seu
desenvolvimento, ou provocar alterações bioquímicas, fisiológicas ou
histopatológicas que venham a comprometer o sucesso reprodutivo da
espécie[ destaque dos autores]."
A contaminação ambiental que, ao longo de décadas, atingiu o Reservatório
Billings, influenciou e influenciará a fauna íctica que o habita. Nos Estados
Unidos, estudos realizados em rios ou lagos com sedimentos tóxicos tais
como os PCBs, compostos aromáticos policíclicos aromáticos(PAHs), os
hidrocarbonetos aromáticos ou halogenados, os metais pesados, a
investigação da qualidade associada à investigação epidemiológica
demonstrou que as populações que ingeriram peixes contaminados estavam
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expostas a lesões cancerosas, danos ao fígado, intestino, pâncreas e outras
enfermidades crônicas. Ora, os autores deste texto almejam que o Braço do
Rio Taquacetuba e o Corpo Central da Billings seja uma &Kceçlo a regra do
que oco«e em ouúos países em condições similares.
Finalizando, o próprio Relatório da CETESB[op.cit2,pag35], reconhecendo a
necessidade de maiores investigações da problemática da contaminação dos
peixes do Reservatório Billings e o potencial efeito adverso que pode
ocasionar na saúde pública, recomenda : "efetuar estudo especifico para a
avaliaçlo de riscos de consumo de peixes do Compl&Ko Bi/1/ngs, levando em
consideraçlo taxas de consumo, lntegraçlo dos diferentes contaminantes
seus possíveis efeitos crónicos [destaque dos autores]".

e

v. Enfoque complementar
Afirma o artigo da SABESP: "por mais surpreendente que possa parecer a
alguns, hoje a qualidade das águas do Taquacetuba quando não superior, é
minimamente igual a de qualquer outro manancial urbano atualmente
operado pela SABESP na RMSP." Trata-se de uma tese que generaliza a
qualidade dos diferentes mananciais metropolitanos e cujos pardmetros
analíticos utilizados para comprová-la o articulista não revelou.
Possivelmente, o critério teima em se basear em parâmetros insuficientes e
isolados para interpretar a realidade, aliada à persistência em ignorar a
aplicação do Artigo 12, Parágrafo 1 da Resolução CONAMA nº 20/86, na
interpretação do estado da qualidade das águas.
Ademais, reconhece-se, universalmente, que a ausência de lançamentos de
contaminantes nos cursos de água é o principal fator para caracterizar sua
adequação ao uso, sendo portanto importante indicativo da qualidade da
água. A exceção do Reservatório do Guarapiranga - cujo Impacto
prevalecente é devido às águas residuárias domésticas e ao Complexo
Billings - submetido à intensa contaminaçao Industrial, os mananciais da área
metropolitana de São Paulo estão razoavelmente protegidos. Como exemplo
a citar, têm-se as fontes de abastecimento dos Sistemas Guaraú, Alto Cotia e
Rio Claro.
Salienta-se que, nas áreas abrangidas pela legislação de proteção dos
mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, as ações da Secretaria
de Negócios Metropolitanos do Estado de São Paulo e a CETESB, no
aspecto do controle da ocupação industrial[não por assentamentos humanos]
e onde não havia problemas de direito adquirido, sempre conseguiram atuar
preventivamente e com êxito. Por sua parte e dentro de suas limitações
institucionais, também a SABESP. Tanto que, mesmo nos mananciais com
vulnerabilidade ambiental[casos do Rio Grande e Guarapiranga], a SABESP
é vítima de uma ocupaçlo antr6plca não racional. De repente, como
parecendo desprezar todas as ações voltadas à proteção dos seus
mananciais opta pelo risco de captar água do Braço do Rio
Taquacetuba/Billings para abastecimento público. É difícil compreender.
Ainda dentro dos temas do articulista da SABESP a merecer atenção, tem-se
a problemática do clorofórmio e outros trihalome"tanos, sub - produtos da
desinfecção da água para consumo humano e formados a partir da reação da
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matéria húmica e fúlvica, resultante da decomposição da biota[inc/usive
algas}. Destaca-se que o clorofórmio pode induzir a fom1aç1Jo de cfmcer nos
seres humanos através de mecanismos não genotóxicos. Com relação à
formação de clorofórmio e outros trihalometanos da água do Braço do Rio
Taquacetuba, a SABESP esclarece que "os testes de laboratório têm
apontado para um potencial de fom1aç1Jo em tomo de 300µgll - muito embora
a própria Portaria n o 36/GM do Ministério da Saúde mencione que o limite de
100µgll está sujeito a revisão". Esta é a realidade. Como contribuição, os
autores informam que a Organização Mundial da Saúde4 fixou, para o
clorofórmio na água para consumo humano, o valor guia de 200µ.g/l, assim
como introduziu o imperativo de controle para uma série de outros
parêmetros.
Destaca-se também a afirmação de que "em fnjs campanhas, nos meses de
janeiro, fevereiro e março de 1997, no ponto da futura captação do água do
Braço do Rio Taquacetuba, todos os testes apresentaram resultados de
mutagenicidade não detectada." O fato é que resultados de exames de
laboratório têm detectado compostos químicos com potencial neurot6xlco,
cancerígeno, mutagOnico e taratogOnlcos no Complexo Billings, mas cujos
riscos e mecanismos de transporte ainda não foram convenientemente
estudados. É plenamente possível pelas inúmeras e complexas variáveis
intervenientes no Braço do Rio Taquacetuba e no Corpo Central da Billings
detectar resultados negativos e outros positivos em diferentes campanhas de
amostragem. Portanto, a alternância nos resultados de mutagênese se
constitui num argumento a fortalecer a tese dos autores da necessidade de
se investigar os mecanismos de transfêrencia dos contaminantes dos
sedimentos para a massa líquida e a sua associação com a dinâmica
hidráulica do Braço do Rio Taquacetuba e do Corpo Central da Billings. A
identificação destes mecanismos seria inclusive um poderoso instrumento a
subsidiar a elaboração de planos de amostragem que traduzissem melhor a
realidade.

Embora os autores não sejam adeptos da apresentação de dados Isolados mas
como a SABESP os apresenta como argumento, estranha-se, no artigo da
estatal de saneamento, a carência de resultados relativos a colimetria e a
vírus. Nota-se também a ausência de avaliação de dados da dispersão dos
compostos orgânicos na área de influência do projeto da SABESP do
Complexo Billings, provenientes da técnica de biomarcadores; exame de
Carbono Orgânico Total(TOC), Sulfetos Ácidos Voláteis(AVS), Carbono
Orgânico Voláteis(VOC) e de novos estudos de toxicidade, tanto nos
sedimentos como na água. Nota-se também a ausência de um mínimo de
informações
avaliando
o impacto da
interligação
do
Sistema
Taquacetuba/Billings nos ambientes aquáticos do Reservatório do
Guarapiranga. Constata-se, também, a falta de dados relativos à evolução de
enfermidades a longo prazo nos seres humanos na área de influência do
Projeto.

4

Guidelines for drinking-water quality.: health criteria and other supporling
information. Second Edition(volume 2). World Health Organization. Geneva, 1996
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4. A síntese das diferenças
Os efeitos negativos da Interligação do Braço do Rio Taquacetuba e do
Corpo Central da Billings com o Reservatório do Guarapiranga têm
preocupado a comunidade científica e técnica numa rapidez e intensidade
multo superior da que poderiam supor os autores do documento-alerta(op.cit
5). Inclusive, além da natural divulgação que tal assunto desperta na mídia, o
que surpreende é a sua circulação de mão em mão, espontaneamente
sustentada por uma corrente de cópias xerográficas e posteriormente
reforçada pela publicação na Revista do Instituto de Engenharia. A
repercussão extrapola o campo regional e já começa a alcançar os
organismos internacionais multilaterais de crédito.
Sabe-se que, ao longo do processo dialético da formação de opiniões, pode
ocorrer o empanamento de divergências técnicas relevantes. Sensibilizados
com esta perspectiva, os autores deste artigo, e sempre na tentativa de
contribuir na formulação de um juízo pelo leitor, procurarão sintetizar as
diferentes óticas no equacionamento do suprimento do déficit de
abastecimento de água na Região Metropolitana de São Paulo. Antes de
destacarem os aspectos discordantes é oportuno registrar que os autores
deste artigo nada possuem contra autoridades, instituições ou pessoas e são,
Isto sim, a favor da preservaçlo e promoçlo da saúde pública. Após estas
ponderações, realça-se o seguinte:

=> existência de outras alternativas5 para suprir o déficit de água na região
Metropolitana de São Paulo, como a plena utilização do Sistema de
Tratamento do Alto Tietê e a implantação de eficaz programa de
controle e redução das perdas de água, introdução de avanços
tecnológicos e estimulo à redução do consumo de água pela
comunidade. A implantação de uma vigorosa Polltlca de Economia de
Água é um ditame anterior à construção de qualquer obra de
abastecimento de água.

=> o principal argumento contrário para a utilização do Braço do Rio
Taquacetuba/Billings para abastecimento de água é a falta de
Investigações. Os dados disponíveis da qualidade do Reservatório
Billings são isolados e não associados, portanto não proporcionando
garantia de inexistência de impactos adversos ao ecossistema do
Reservatório do Guarapiranga e à saúde pública, pelos riscos
potenciais que ocasionam.

=> a procedência das afirmações da SABESP da adequabilidade da água
ao tratamento convencional[inc/usive
5Kussama,

ao avançado} somente

poderá ser

AC - Rocha, AA et all. Interligação Braço do Rio Taquacetuba, na
Billings, com o Reservatório do Guarapiranga: alternativas de produção e riscos à saúde
pública. Engenharia. Revista do Instituto de Engenharia. nº 520(38-50). São
Paulo,SP.março/maio de 1997.
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comprovada pela implantação de amplo Programa de Pesquisa,
elaborado com a participação de técnicos da CETESB e da comunidade

científica.
=> a SABESP, para justificar o seu empreendimento, conclui que os dados
utilizados para elaborar um juízo de valor da degradação ambiental do
Complexo Billings não é recente. Esta argumentação é inconsistente
com a persistência dos contaminantes tóxicos nos sedimentos e com a
irreversibilidade da disseminação constatada no meio físico e na fauna
ictiológica do Reservatório.

=> a carga de contaminantes industriais e domésticos da região
Metropolitana de São Paulo, ao longo de décadas, foi lançada no
Reservatório Billings, gerando sedimentos tóxicos que liberam no
meio[independente do turbinamento] contaminantes químicos de
elevada toxicidade assim como a proliferação de algas devido às
condições físico e químicas do meio. A incapacidade do Meio Ambiente
assimilar a toxicidade destes compostos é amplamente reconhecida e o
Princípio da Precauçlo ensina que, nestes casos, deve-se realizar
ativa investigação científica para avaliar os riscos seja dos
contaminantes químicos ou das cianofíceas[algas] de toxicidade aguda
ou crônica.

=> a SABESP se apoia em alguns artigos da Portaria 20/86 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente(CONAMA) que estabelecem limites
individuais
para justificar
que as águas do
Braço Rio
Taquacatuba/Billings estão aptas para abastecimento público. Não leva
em consideração o Artigo 12 e Parágrafo 1º desta mesma Resolução
que contempla exigências de Investigação de efeitos crónicos
adversos ao "comportamento, reproduç§o e fisiologia da vida" pelo
lento e gradual processo de acumulação ou o sinergismo das diferentes
substâncias químicas. A legislação é clara e estranha-se que, para o
uso que se pretende ao Braço do Rio Taquacetuba/Billings para
abastecimento público, esta questão relevante para a saúde dos seres
humanos não tenha sido aplicada.

=> a unica explicação que os autores inferem desta resistência da
SABESP em conhecer para construir é que talvez ainda não se
conscientizaram de que os contaminantes químicos muitas vezes não
induzem efeitos agudos. Contudo, muito pouco se sabe do que ocorre
nos seres humanos expostos cronicamente a baixas concentrações
dos compostos químicos durante períodos de 20 a 30 anos. Ou
seja, as informações toxicológicas das conseqüéncias agudas das
substâncias químicas no metabolismo dos seres humanos e na biata
aquática são razoavelmente conhecidas mas o mesmo não ocorre em
relação à bioacumulação gerada pela contamlnaçto crónica.
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=> a SABESP, para justificar o empreendimento projetado, defende a tese
de que a ressuspensão e a ressolubilização dos sedimentos tóxicos do
Reservatório Billings são provenientes de uma pequena camada com
reflexo mínimo na qualidade da água e nos ambientes aquáticos. Tratase de afirmação que não se estriba em nenhuma confirmação científica
resultante de pesquisas que relacionem a transferência dos
contaminantes tóxicos para a massa líquida associada com a dinâmica
hidráulica do Reservatório.

=> a SABESP parece desconsiderar a existência de misturação vertical e
transporte horizontal da massa líquida[Sistema Polímítico] no Complexo
Billings contribuindo para a propagação dos contaminantes tóxicos do
fundo. Com toda a certeza o sedimento acumulado no fundo daquele
reservatório atua como um grande reator a alimentar o meio,
independentemente da ocorrência do bombeamento. Além do mais, e
conforme citado no texto[ops.,cit1}, existem exemplos, na literatura
técnica, de critérios de amostragem para avaliar a influência dos
sedimentos no meio, coletados até a 1,0(um) metro de profundidade.

=> a interpretação da SABESP relativa às características moderadamente
tóxicas dos sedimentos nao se sustenta em ensaios de toxicidade e pela
constatação de ausência de organismosfde vida] bentônicos nos
sedimentos do Reservatório Billings.

=> a SABESP contesta a argumentação dos autores de que certos tipos
de cianofíceas encontradas em alguns braços do Complexo Billings e
que apresentam elevada toxicidade,
como por exemplo a
Cilíndrospermosls raciborskii, nunca irão proliferar no Reservatório
Guarapiranga[onde nunca foi encontrada], pelo fato de nunca terem sido
encontradas no Braço do Rio Taquacetuba. Uma vez reproduzida as
condições ambientais poderá perfeitamente haver proliferação desta ou
de outra espécie fitoplantônica, impactando o ecossitema do
Reservatório do Guarapiranga. A garantia da eliminação desta hipótese
somente poderá ocorrer com base em ampla investigação.

=> sempre com a perspectiva de tentar rmrurruzar a dispersão da
contaminação ambiental no Complexo Billings em especial do Braço do
Rio Taquacetuba, a concessionária de saneamento de São Paulo utiliza
infonnações de que é seguro o consumo de peixes na Billings. Ainda
que substâncias químicas de alta toxicidade e biopersistfncia ambiental
não tenham ultrapassado os limites máximos permissíveis nas vísceras
e nos tecidos dos peixes, existe inequívoca evidência que o ambiente
está contaminado e cujos efeitos crónicos na população humana devem
ser investigadas. É o Princípio da Precauçio.

=> os exames de laboratório realizados pela CETESB têm detectado no
Complexo Billings compostos químicos com potencial neurotóxlco,
cancerígeno, mutagénico e teratogénlco e o fato de se detectar amostras
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com alternância de resultados positivos e negativosde mutagênese não

é garantia de qualidade. A vulnerabilidade sanitária e ambiental do
Braço do Rio Taquacetuba e do Corpo Central da Billings não conduz a
ausência de riscos ã saúde pública e aos ambientes aquáticos, JI
ocorridos em outros paises em condições similares.

=)

é imperativo que, em qualquer Plano de Investigação do potencial do
impacto adverso da interligação do Braço do Rio Taquacetuba/Billings,
alem da utllizaçllo de pardmetros convencionais, sejam examinadas: (i) as
causas que contribuem para a formação de comunidades de
cianofíceas tóxicas; (ii) eventual presença de vírus patogênicos;(iii)
aplicação da técnica de biomarcadores para avaliar dispersão dos
compostos orgânicos na área de influência do projeto da SABESP do
Complexo Billings; (iv) análises de toxicidade, tanto nos sedimentos
como na água;(v) taxa da transferência dos sedimentos tóxicos para a
massa líquida associada a dinâmica hidráulica do Complexo Billings; (vi)
análise físico-químicas dos sedimentos de fundo(metais e compostos
oryánicos);(vii)investigação da evolução de enfermidades a longo prazo
nos seres humanos[lnvestigação Epidemiológica] na área de influência
do Projeto.

=)

a consciência dos autores de que a presença exclusiva de sistemas de
abastecimento de água nllo é garantia automática de qualidade. Devido
às limitações tecnológicas nos processos de tratamento, a qualidade da
água produzida na estação de tratamento está condicionada és
características do manancial e, uma vez obtida a qualidade, esta deve
ser garantida até o instante da sua ingestão nos domicílios. Como o
tratamento convencional não remove as micro-doses tóxicas e não
sendo factível impedir a ingestão da água, uma vez detectado o risco,
as ações de controle devem ser rigorosamente preventivas e Iniciadas no
manancial.

5. Conclusões

=)

=)

A avaliação da qualidade da água do Braço do Rio Taquacetuba, no
Complexo Billings, se apóia em dlagnóstlgo Insuficiente e não utiliza
parâmetros que expressem a realidade e as interações das variáveis
ambientais.

Sem investigação profunda da liberação dos sedimentos de fundo, da
dispersão dos contaminantes orgânicos e metais pesados na biota e as
associação do transporte de poluentes pela dinâmica da hidráulica do
Reservatório, a concessionária dos Serviços de Água e
Esgoto(SABESP) sempre estará vulnerável na sua argumentação.
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~ A vulnerabilidade ambiental a que foram submetidos o Braço do Rio
Taquacetuba e o Corpo Central da Billings exige amplo trabalho de
pesquisa com a participação de técnicos da CETESB e da comunidade
científica, para subsidiar os Estudos de Avaliação de Impacto
Ambiental. Aliás, é oportuno lembrar a SABESP que este importante e
obrigatório instrumento da Gestão Ambiental visa antecipar eventuais
riscos e, conhecendo-os, Introduzir as medidas mitigadoras.

~ Causa espécie inferir que a SABESP possa interpretar o mecanismo de
Avaliação Ambiental, que tanto tem protegido a saúde pública e a
qualidade dos ecossistemas, como um mero obstáculo burocrático a
transpor. Admitindo como verdadeira a tese, só resta concluir que se
pretende realizar Estudos de Impacto Ambiental post-obra. Esta é a
dedução lógica, baseada no fato de que a SABESP, antes de ter
aprovado o seu Projeto pelas autoridades ambientais, publica Edital de
Licitaçio da Obra, para a Interligação Braço do Rio Taquacetuba/Billings
- Reservatório do Guarapiranga.

