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RESUMO

Santo Amaro da Purificação é um município do recôncavo da Bahia, distando 73 Km da 

capital do estado. Um dos pontos mais expressivo da sua história é a instalação da 

Companhia Brasileira de Chumbo (COBRAC) a apenas 300 metros do leito do Rio 

Subaé, que teve por objetivo o beneficiamento do minério extraído das minas do 

município baiano de Boquira e a consequente produção de lingotes de chumbo. Com a 

poluição através das chaminés das fábricas e da contaminação do leito do rio, a 

companhia sofreu resistências por parte da população local. O presente trabalho tem

como objetivo geral a análise do processo de mudança da paisagem da cidade de Santo 

Amaro a partir da década de 1960, considerando a percepção dos moradores da cidade, 

para descrever e entender a dinâmica da paisagem local. Para atingir os objetivos 

propostos foram utilizadas imagens (fotografias aéreas) de Santo Amaro em épocas 

distintas para uma análise das modificações que a cidade sofreu a partir de 1960, com 

enfoque na industrialização; pesquisa no arquivo histórico da cidade; e entrevistas com 

os moradores. As modelagens comparativas da cidade, centrada no processo de 

industrialização e a contaminação por chumbo, servirá de um material importante para 

análise das questões socioambientais ali estabelecidas, bem como fonte para auxiliar em 

um futuro diagnóstico e planejamento ambiental para a cidade.

Palavras-chaves: Santo Amaro, Industrialização, Dinâmica da paisagem, Percepção 

dos moradores, Espacialização.
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ABSTRACT

Santo Amaro is a municipality in the Northeastern of Bahia, inserted in the Northeastern 

south's economy. The milestone of industrialization in the city date from 1960s with the 

installation of the Companhia Brasileira de Chumbo (COBRAC), only 300 meters from 

the river Subaé's course, which aimed to processing the ore extracted from mines at the 

city of Boquira in the Bahia, and the consequent production of lead ingots. With the 

pollution through the chimneys of factories and the pollution of the river Subaé's course, 

the company was resisted by the local population. This project's general objective is the 

analysis of the evolution of the landscape of the city of Santo Amaro from the 1960s, 

considering the perception of city residents, to describe and understand the dynamics of 

the local landscape.  To achieve the objectives proposed in this project, will be used 

images (aerial photographs) from Santo Amaro at different times, for an analysis of the 

changes that the city has suffered since 1960, focusing on industrialization and at the 

river Subaé; research in the historical archives of city, and interviews with residents. A 

comparative modeling of the city, focusing on the industrialization process and its 

relationship with the River Subaé, will serve as an important material for the analysis of 

socio-environmental issues out there, and as a source to assist with future diagnosis and 

environmental planning for city.

Keywords: Santo Amaro, Industrialization and River Subaé, Landscape Dynamics, 

Perception of city residents, Spatialization.
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1. INTRODUÇÃO

As formas de apropriação da natureza pela sociedade urbano-industrial, desde o 

período pós segunda guerra mundial, têm tido um grande impacto nos sistemas 

ecológicos e produzido profundas mudanças sociais, políticas e econômicas em todo o 

mundo, uma vez que os efeitos das atividades antrópicas foram potencializados pelos 

avanços tecnológicos. Assim, algumas empresas, indústrias e outros agentes 

interventores podem causar danos ao ambiente, em diferentes graus, dependendo de sua 

atividade. Segundo Brilhante & Caldas (1999), desde o final do século XIX com o 

crescente processo de industrialização os problemas relacionados aos contaminantes 

ambientais têm sido potencializados.

Todos os problemas relativos aos contaminantes ambientais estão, de uma 

maneira ou de outra, associados ao crescente processo de industrialização 

verificado desde o final do século passado, onde, ao lado do incremento da 

pesquisa, do desenvolvimento e da difusão de novas tecnologias, os 

processos de produção e seus produtos tem contribuído para pôr em perigo ou 

causar prejuízos à saúde do homem e dos ecossistemas.(BRILHANTE &

CALDAS, 1999, p. 13)

Com a preocupação ambiental, impulsionada no Brasil a partir da década de 

1970 com o surgimento do movimento ambientalista, hoje, pode-se considerar o meio 

ambiente como um dos temas de relevância para as políticas de governo1, bem como 

uma preocupação recorrente para a maioria da população que cada vez mais vê uma 

relação na questão ambiental com a sua qualidade de vida (saúde e bem-estar social).

Para compreender as relações das forças industriais com o ambiente e as

comunidades locais onde essas indústrias têm se instalado, se faz necessário delimitar 

conceitos básicos de espaço e território. Para Milton Santos (1996), o espaço não é 

meramente o meio (real ou lógico) no qual se dispõem as coisas, mas o meio pelo qual a 

posição das coisas se trona possível. Já o território para o autor (2005), é para além do 

conjunto de sistemas naturais e de coisas superpostas, e sim o território usado, que não 

                                                
1 Políticas de governo é o conjunto de filosofias, ideais, planos e medidas que compõe uma gestão 
pública, influenciada por vários fatores como as relações partidárias, alianças políticas, apoio de 
instituições privadas e da própria sociedade civil. Elas são decididas pelo Executivo, sendo este o 
responsável pela formulação e implementação de medidas que respondam às demandas da agenda política 
interna ou vindos de fora, como resultado de eventos internacionais com impacto interno. (Almeida, 
Paulo Roberto de. Sobre políticas de Governo e políticas de Estado: distinções necessárias. 2009 in; 
http://www.imil.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-estado-distincoes-necessarias/
em 07 de março de 2011 às 07:52.
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existe por si só, mas quando dá-se um significado e significação a ele. É o palco onde se 

estabelecem as relações de poder.

As correlações de forças que se estabelecem no território são direcionadas por 

dimensões diversas (políticas, econômicas, sociais, culturais, afetivas...) e também de 

como se dá o jogo de poder (quem comanda e quem é ‘comandado’). Dessa forma, 

uma(s) das dimensões pode ter mais destaque que outras – e em muitos casos algumas 

nem são consideradas. Um exemplo é a instalação de determinada indústria, 

funcionando nos moldes Fordistas2 em uma pequena cidade, e a relação que é 

estabelecida com o governo e a população da cidade.

O modelo fordista de funcionamento, que por muito tempo era padrão nas 

indústrias, valorizava a maximização da produção, redução de custos e ampliação do 

mercado consumidor, independente de uma avaliação mais holística das técnicas 

empregadas. Assim, não se levava em consideração a saúde do operário, o descarte dos 

resíduos industriais no meio ambiente, a conjuntura sócio-cultural da comunidade onde 

ela se inseriu, negligenciando a forma de ver e pensar o mundo local, bem como se 

eximindo de qualquer dano futuro àquela sociedade.

O passivo ambiental gerado por essas indústrias, muitas vezes é sentido apenas a 

médio ou longo prazo pela população, mais diretamente pela mão-de-obra utilizada pelo 

grupo industrial, e com graus distintos, a depender da região que o grupo populacional 

vive, ou seja, há uma diferenciação espacial que está muitas vezes atrelada às condições 

socioeconômicas das famílias. Existe aí um fluxo do centro à periferia3, onde as mais 

abastadas ocupam áreas das cidades que sofrem menos os efeitos da contaminação do

                                                
2Fordismo, de acordo com Antunes (2007), se configurou “como o padrão produtivo capitalista 
desenvolvido ao longo do século XX e que se fundamentou basicamente na produção em massa, em 
unidades produtivas concentradas e verticalizadas, com um controle rígido dos tempos e dos 
movimentos, desenvolvidos por um proletariado coletivo e de massa, sob forte despotismo e controle 
fabril”. É a velha imagem de uma esteira rolante que conduzia o produto e cada funcionário executava
sua tarefa sem sair do lugar, otimizando a produção em massa, para reduzir ao máximo os custos de 
produção, baratear o produto e vender para o máximo de consumidores possíveis; além de não necessitar 
de mão-de-obra tão qualificada.
3 Aqui o fluxo centro-periferia é para além do espaço físico geográfico. É com Santos (1996) afirma que 
com a correlação ente espaço e globalização (sempre almejada pelos detentores do poder político e 
econômico) as velhas noções de centro e periferia não se aplicam em qualquer situação, de acordo com o 
autor o centro poderá estar situado a milhares de quilômetros de distância e a periferia poderá estar dentro 
do próprio centro físico. As qualificações adicionais a estes dois conjuntos incluem as dimensões políticas 
e econômicas, especulação imobiliária, qualidade ambiental, saneamento básico...
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que as ditas minorias político-econômicas, que por sua vez são mais vulneráveis aos 

impactos negativos no ambiente. 

Até a década de 1970, no Brasil apoiava-se o mito desenvolvimentista e a 

questão ambiental já era tratada com a antítese do desenvolvimento nacional, 

caracterizado pela ausência de leis, normas ou regras de organização do espaço de 

constituição da política ambiental brasileira, além da desvalorização da sua mão-de-obra 

frente ao mercado. Era assim que o Brasil se posicionava na geopolítica internacional.

Ferreira e Ferreira (1992 apud DI GIULIO, 2010) afirmam que essa condição dava a 

garantia ao Brasil de um papel secundário ou totalmente dependente na economia 

capitalista externa. Desta forma “institucionalizar ou dar respostas oficiais a demandas 

pela melhoria da qualidade ambiental significava abdicar do poder de barganha na 

ordem econômica internacional.” (DI GIULIO, 2010. p 101). É nesse contexto que se 

insere a Companhia Brasileira de Chumbo na cidade baiana de Santo Amaro:

Foi nesse cenário, entre 1960 e meados de 1980, numa conjuntura histórica, 

política e econômica caracterizada pelas taxas altas de crescimento 

econômico (a um custo de uma enorme dívida externa), internalização 

crescente de corporações internacionais e a intervenção de um Estado forte na 

economia (Larrain, 2000), que o Brasil abria suas portas para a entrada de 

empreendimentos multinacionais, como o grupo francês Penarroya, que 

adquiriu as usinas de processamento e refinaria em Adrianópolis (SP) e Santo 

Amaro (BA). (DI GIULIO, 2010. p 101)

A fim de se firmar no mercado internacional e estimular o crescimento 

econômico nacional por meio da industrialização, o Brasil negligenciou a prevenção e o 

controle de acidentes ambientais, da poluição ambiental, o planejamento de uso e 

ocupação do solo, a análises de risco e o gerenciamento de substâncias perigosas. A 

lógica utilizadas para implantar/implementar as industrias no Brasil baseava-se na 

mesma utilizada por alguns países industrializados e por quase todos os países em 

desenvolvimento, utilizando-se de equipamentos obsoletos, com quase nenhuma 

preocupação com a saúde ambiental. (PORTO & FREITAS, 2003 apud DI GIULIO, 

2010)

Gould (2004), afirma existir uma relação entre riscos ambientais e classes 

sociais como consequência das economias capitalistas, uma vez que os mercados 

distribuem seus produtos e serviços com base na riqueza. Nesta ótica, os benefícios 
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econômicos centram-se em camadas de mais alta renda e, inversamente, os riscos 

ambientais gerados pela produção das mercadorias centram-se nas camadas mais baixas 

da pirâmide social:

A contaminação da água, do solo e do ar por efluentes industriais tóxicos e 

suas conseqüências negativas sobre a saúde humana, impacta 

desproporcionalmente trabalhadores e desempregados, ao passo que 

proprietários, dirigentes e investidores podem usar a riqueza ganha na 

produção para comprar moradias em áreas ambientalmente seguras. Aqueles 

que não tem poder aquisitivo para se mudarem para tais áreas, são forçados a 

conviver com os riscos ambientais. Dessa forma cada rodada de crescimento 

econômico (...) tende a aumentar a distância entre os espaços residenciais 

ambientalmente seguros e os ambientalmente perigosos. (SCHNAIBERG e 

GOULD, 1994 apud GOULD 2004, p. 70)

A mesma lógica impera quando se trata da relação entre regiões geográficas. Por 

muito tempo, países desenvolvidos viam naqueles considerados em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos mercados produtores, onde o processo de fabricação dos produtos 

agredia fortemente o ambiente e comprometia a saúde humana. Em escala nacional isto 

é sentido pela desigualdade econômica entre regiões (ou estados), onde há uma 

hierarquização não só financeira como sócio-cultural, ditando a forma de apropriação da 

natureza e as técnicas usadas para a fabricação de mercadorias bem como a relação 

estabelecida com o entorno. Anjos (2003) afirma que as áreas que sofrem com a 

contaminação oriunda dos resíduos industriais se enquadram em um dos problemas 

mais graves na contemporaneidade, principalmente devido ao déficit em políticas 

específicas para essas áreas, que acabam por ter o seu solo e suas águas contaminadas, 

comprometendo-se o ecossistema e a saúde humana, através da oferta de metais tóxicos 

ou compostos orgânicos na cadeia alimentar. Gera-se, a partir dessa teia de relações e 

com o crescimento e a popularização da consciência ambiental, a discussão dos sítios 

contaminados, qualidade do ambiente e reparação.

A contaminação ambiental por metais pesados4, oriundos das atividades 

industriais, é para além da discussão econômica, uma vez que abarca as dimensões 

                                                
4Quimicamente, os metais pesados são definidos como um grupo de elementos situados entre o cobre e 
o chumbo na tabela periódica tendo pesos atômicos ente 63,546 e 200,590 e densidade superior a 4,0 
g/cm3. Os seres vivos necessitam de pequenas quantidades de alguns desses metais, 
incluindo cobalto, cobre, manganês, molibdênio, vanádio, estrôncio, e zinco, para a realização de funções 
vitais no organismo. Porém níveis excessivos desses elementos podem ser extremamente tóxicos. Outros 
metais pesados como o mercúrio, chumbo e cádmio não possuem nenhuma função dentro dos organismos 
e a sua acumulação pode provocar graves doenças, sobretudo nos mamíferos. Quando lançados 
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social e ambiental da vida, configurando-se enquanto um problema de saúde ambiental, 

já que, de acordo com Brilhante & Caldas (1999), quase todos os aspectos do meio 

ambiente afetam potencialmente a saúde. Dentre os metais pesados destaca-se nesta 

dissertação o chumbo. Ele pode ser utilizado tanto na forma de metal puro ou em 

associação com outros elementos na forma de ligas. Tal metal foi muito usado em 

processos industriais por causa da sua alta maleabilidade, baixo ponto de fusão, alta 

resistência a corrosão alta densidade, alta opacidade ao Raio-X e gama, reação 

eletroquímica com ácido sulfúrico e estabilidade química no ar, solo e água (ATSDR,

1995 apud PAOLIELLO & CHASIN, 2001).

O chumbo metálico é usado na forma de lâmina ou canos, onde flexibilidade 

e resistência à corrosão são características requeridas em indústrias químicas 

e da construção. É também usado como revestimentos de cabos, como

ingrediente de soldas e em material de revestimento na indústria automotiva. 

É um valioso material protetor contra radiações ionizantes. É usado como 

metalizante para coberturas protetoras, na manufatura de baterias e, como 

banho de tratamento quente, em revestimento de cabos. O chumbo está 

presente numa variedade de ligas e seus compostos são preparados e usados 

em grande escala nas indústrias. Cerca de 40 % do chumbo é usado como 

metal, 25% em ligas e 35% em compostos químicos. Os óxidos de chumbo 

são usados nas placas de baterias elétricas e acumuladores, como agente 

componente na manufatura da borracha, como ingrediente nas tintas e como 

constituintes de vitrificados, esmaltes e vidros (ATSDR, 1995 apud 

PAOLIELLO & CHASIN, 2001, p. 37).

Como determinados metais pesados são necessários em pequenas quantidades 

para os seres vivos e outros não são necessários nem em pequenas frações dentro dos 

organismos,como é o caso do chumbo,  alguns países estabeleceram uma regulação nas 

concentrações máximas dos compostos de chumbos, enquanto outros baniram o seu uso. 

De acordo com Pantaroto e Figueiredo (s/d)5, há diversas formas de inserção do chumbo 

no corpo humano, desde a boca, nariz ou pele até atingir pulmões, estômago, intestinos 

e entrar na corrente sanguínea. Em pequenas quantidades o corpo naturalmente elimina-

                                                                                                                                              
como resíduos industriais, na água, no solo ou no ar, esses elementos podem ser absorvidos pelos vegetais 
e animais das proximidades, provocando graves intoxicações ao longo da cadeia alimentar. (FERREIRA, 
HORTA & CUNHA, 2010, disponível em http: http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-186_Ferreira.pdf
acessado em 06 de dezembro de 2010 às 12:25.
5 PANTAROTO, H. L. & FIGUEIREDO, P. J. Chumbo: sua Exploração, Uso e Saúde Pública. 
Disponivel em: http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/4mostra/pdfs/141.pdf.  Acessado em 
23 de fevereiro de 2011 às 14:07
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o através das fezes e urina. Já em quantidades superiores à capacidade de eliminação do 

metal pelo corpo, os problemas de saúde começam a surgir como anemia, fadiga, dores 

de cabeça, perda de peso e constipação. Se a taxa de chumbo atingir níveis 

exageradamente elevados, pode causar dano cerebral ou mesmo a morte. 

Muitos estudos e pesquisas sobre contaminação ambiental no Brasil são 

orientados por uma decisão da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do 

estado de São Paulo (CETESB), para avaliação ambiental. A CETESB em 23 de 

novembro de 2005 propôs critérios relacionados a valores orientadores para Solos e 

Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2005 (Decisão da Diretoria 195-2005), a 

qual orienta valores sob determinadas substâncias e o seu acúmulo em solo e água, 

utilizando três categorias. 

Valor de Referência de Qualidade (VRQ) é a concentração de determinada 

substância no solo ou na água subterrânea, que define um solo como limpo 

ou a qualidade natural da água subterrânea;

Valor de Prevenção (VP) é a concentração de determinada substância, acima 

da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água 

subterrânea. Este valor indica a qualidade de um solo capaz de sustentar as 

suas funções primárias, protegendo-se os receptores ecológicos e a qualidade 

das águas subterrâneas;

Valor de Intervenção - VI é a concentração de determinada substância no 

solo ou na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos 

ou indiretos, à saúde humana, considerado um cenário de exposição genérico. 

(CETESB, 2005, p.3)

Podem-se considerar duas formas de contato com metal: via ocupacional ou não 

ocupacional, sendo esta última a maior fonte de exposição (Paoliello e De Capitani,

2001). As Resoluções do CONAMA (357/2005 e 396/2008) admitem, respectivamente,

concentrações de até 10 microgramas de chumbo por litro (10 μg/L) para a água potável 

e para águas subterrâneas10 μg/L para consumo humano, 50 μg/L para recreação, 100 

μg/L para dessedentação de animais e 500 μg/L para irrigação.

Di Giulio (2010) afirma que, quando fala-se em via não ocupacional, o principal 

grupo vulnerável são as crianças, e justifica essa vulnerabilidade com base em um 

conjunto de fatores:
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Essa vulnerabilidade se dá por uma combinação de fatores incluindo o fato de 

que o sistema nervoso delas está em desenvolvimento, aumentando a 

suscetibilidade para os efeitos neurológicos do chumbo. Crianças pequenas 

estão mais em contato com o solo (onde o chumbo se deposita) e colocam 

frequentemente as mãos e objetos na boca. Além disso, a eficiência da 

absorção do chumbo é maior em crianças que em adultos, já que as 

deficiências nutricionais de cálcio e ferro, que auxiliam na absorção do metal 

pelo organismo, são mais comuns em crianças. (DI GIULIO, 2010, p.87)

A autora aponta também que além dos grupos mais vulneráveis, há uma relação 

entre as dimensões geográfica e histórica com problemas associados ao chumbo. Esta 

constatação é feita nos estudos de Daniel Refrew em 20076. Nestes, ele ainda aponta 

como esses problemas foram historicamente associados a questão racial e como 

justificativa para reafirmar o discurso de inferioridade cultural e usurpação dos 

territórios dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimentos.

O primeiro caso de contaminação de crianças por chumbo associado à 

ingestão de pó e flocos de tinta foi notificado na Austrália em 1892. Em 

1922, a Liga das Nações chamou a atenção para o problema. Os Estados 

Unidos ignoraram a chamada e só baniram o chumbo das tintas na década de 

1970. Segundo o antropólogo, durante toda a história, a contaminação por 

chumbo foi retratada pela indústria e, em geral, ecoada nas percepções 

públicas como algo associado à pobreza, raça e geografia. Na década de 

1930, a contaminação por esse metal foi considerada a doença da depressão, 

associada à ignorância, a pobreza ou ao estrangeirismo. Na década de 1950, a 

contaminação por chumbo foi associada à raça e à inferioridade cultural, 

destacando que os afro-americanos naturalmente eram mais suscetíveis ao 

problema. (DI GUILIO, 2010, p. 88)

A partir destas afirmações, pode-se dizer que os problemas de contaminação por 

chumbo perpassam a dimensão ambiental, se configura como um problema de saúde 

ambiental e uma discussão política e ideológica.

A cidade de Santo Amaro da Purificação é um dos exemplos de contaminação 

ambiental por metais pesados que se enquadra na conjuntura de apropriação do espaço 

de países subdesenvolvidos por indústrias estrangeiras que buscavam uma maximização 

                                                
6

Renfrew, D. 2007a. We are all contaminated – Lead poisoning and urban environmental politics in 
Uruguay. Doctorate Thesis, Benghamton University, State University of New York. Citado em DI 
GIULIO (2010)
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no processo produção com um mínimo possível de ônus, sem uma fiscalização mais 

rígida nos processos de beneficiamento do chumbo. A presença deste metal na cidade é 

um marco no processo de industrialização santo-amarense, quando se instalou a 

Companhia Brasileira de Chumbo (COBRAC), uma subsidiária de uma multinacional 

francesa, objetivando o beneficiamento do minério extraído das minas existentes no 

município baiano de Boquira e a conseqüente produção de lingotes de chumbo. 

Passadas três décadas a COBRAC foi incorporada aos ativos Plumbum Mineração e 

Metalurgia Ltda. Desde a sua implantação em Santo Amaro, a companhia sofreu 

resistências por parte da população local em razão da poluição através das suas 

chaminés e da contaminação do leito do rio Subaé, distando da mesma 

aproximadamente 300 metros. (SILVA, 2003) 

Santo Amaro da Purificação está inserido no território de identidade do 

Recôncavo7, apresenta uma unidade de conservação o Monumento Natural dos Canions 

do Subaé e está inserido na APA (Área de Proteção Ambiental) da Baía de Todos os 

Santos. A bacia hidrográfica do rio Subaé está inserida em sete municípios: Feira de 

Santana, São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do 

Conde, São Sebastião do Passé, Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe; somando 

uma extensão territorial de 655 quilômetros quadrados, envolvendo zonas rurais, 

urbanas e industriais.

Segundo dados do Protocolo do Rio Subaé8, a ocupação econômica da bacia 

hidrográfica do rio Subaé teve início nos séculos XVI e XVII após a extração da 

madeira de lei nos municípios do recôncavo norte. Com a escassez deste recurso vegetal 

por causa do extrativismo, novos ciclos predatórios começaram como desmatamentos 

desordenados para instalação da agroindústria canavieira, seguida da pecuária, 
                                                
7 Nova definição. Antes a Bahia quanto a divisão territorial utilizava os conceitos de Regiões Econômicas 
e Regiões de Influência Urbana, a fim de privilegiar as diferentes realidades econômicas circunscritas 
pela dinâmica dos investimentos públicos adicionada à iniciativa privada, no território baiano. Nesta 
lógica a cidade de Santo Amaro situava-se na região econômica do Recôncavo Sul. Entretanto, a 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em 2003, passa a adotar uma nova 
lógica de divisão regional baiana, a dos Territórios de Identidades com proposta de representações de 
gestores municipais, dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada e outros interessados em 
discutir os limites territoriais da Bahia, baseados nas peculiaridades locais e identidade em comum. É esta 
forma de classificação territorial atualmente em vigor. (DI LAURO, A et.al (2009) – TERRITÓRIOS 
DE IDENTIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE TEÓRICA E METODOLÓGICA NO ESTADO 
DA BAHIA. Disponível em 
http://egal2009.easyplanners.info/area02/2063_Evangelista_Antonia_dos_Reis_Salustiano.pdf . Acessado 
em 25 de julho de 2010 às 23: 58)
8 Fonte: UEFS – Disponível em http://www.uefs.br/home/acontece/acontece_nov04_2005b.html. 
Acessado em 25 de julho de 2010 às 23:57.
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atividades essas que têm causado, até os dias atuais, impactos ambientais nas nascentes, 

lagoas, riachos e rios da bacia hidrográfica do rio Subaé e seu entorno. Como afirma 

Silva et al (2003):

Nos dias atuais, depois de ter sofrido a influência de inúmeros processos 

produtivos que se instalaram próximos às suas margens e pela forma em que 

se deu a ocupação do espaço urbano, observa-se que o rio Subaé sofre um 

gradativo e intenso processo de degradação, inclusive com a redução de sua 

carga de fornecimento de pescados. (SILVA et al,2003, p. 8)

Na sede do município, a contaminação por metais pesados, destacando-se o 

chumbo, contribuiu para tornar o leito do rio totalmente degradado. A proximidade com 

as águas do Subaé e, conseqüentemente, com áreas bastante povoadas, impôs a 

população o contato com material tóxico através da contaminação atmosférica 

provocada pela emissão de gases poluentes. Além da poluição atmosférica, as atividades 

da beneficiadora causaram degradação ambiental também em outros recursos como o 

solo e a água. (ANJOS, 2003; SILVA et al, 2003; TAVARES, 1992; MACHADO, 

2004).

Abordar a contaminação ambiental por chumbo em Santo Amaro na visão de 

moradores agrega um valor na discussão e nas proposições sobre os problemas 

associados ao chumbo na cidade, pois possibilita analisar o que a população 

compreende sobre o problema, como tal assunto foi divulgado na cidade, qual a relação 

estabelecida entre qualidade ambiental e doença. A partir dessas afirmativas sugrgiram 

algumas perguntas orientadoras, como tais: i) O que moradores da cidade sabem sobre a 

contaminação ambiental por chumbo em Santo Amaro? ii) Existe uma diferença de 

informações em relação a faixa etária e/ou localização espacial? iii) Quais medidas a 

serem tomadas de acordo com os/as entrevistados/as em relação à informação sobre a 

saúde ambiental da cidade?

Para contemplar o proposto a dissertação foi dividida em capítulos. O primeiro 

traz a discussão sobre saúde ambiental na sociedade urbano-industrial. O segundo 

aponta a metodologia utilizada e a problematização central da pesquisa. O terceiro 

capítulo traz uma revisão sobre a Industrialização na Bahia, focada principalmente a 

partir da década 1950, período este que caracteriza-se pela instalação e desenvolvimento 

de industrias com as características da COBRAC, produtoras de bens intermediários. 
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Este capítulo é importante uma vez que situa o estudo num dado período histórico da 

economia baiana.

O quarto capítulo traz uma explanação sobre o chumbo e a contaminação 

ambiental, como é o uso do metal nas atividades industriais, a suas principais 

características, as formas de inserção e os efeitos do chumbo no corpo humano, e por 

fim, como o chumbo, enquanto contaminante, se insere em no meio ambiente.

O quinto, o sexto e o sétimo capítulos trazem os resultados obtidos a partir da 

análise documental, da análise das fotografias aéreas multitemporais e das entrevistas, 

respectivamente. No oitavo capítulo, as considerações são orientadas na tentativa de 

sobrepor os produtos frutos das etapas da metodologia, demonstrando que apesar de 

diferentes essas são complementares e importantes para um estudo ambiental.
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2. PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA

Santo Amaro é um município que possui uma grande importância para a história 

da Bahia, principalmente no que tange o aspecto sociocultural. Apresenta uma 

população de aproximadamente 58000 habitantes numa extensão de 518,28 Km2 e os 

biomas característicos são a Caatinga e Mata Atlântica, segundo dados do IBGE9. 

Devido ao processo de ocupação e ciclo da cana de açúcar Santo Amaro sofreu intensas 

mudanças sócio-ambientais, que têm lugar até hoje, embora sejam outros fatores de 

degradação (como o processo de urbanização, a contaminação por chumbo na década de 

1960, o aumento populacional etc.)

Pensar o processo de industrialização e a contaminação ambiental por chumbo 

na perspectiva de seus moradores, auxiliada pelo uso das geotecnologias, se constitui 

numa ferramenta importante para análise das questões sócio-ambientais ali 

estabelecidas, bem como fonte para auxiliar em um futuro diagnóstico e planejamento 

de ações de reparação social e que minimizem o impacto humano no ambiente. Tal 

proposta trará à luz dos processos político-sociais, a importância da opinião local e 

como moradores percebem (se percebem) a relação entre a dinâmica social, econômica 

e a contaminação ambiental da cidade.

A contaminação por chumbo já é reconhecidamente um problema de saúde 

pública e ambiental, sendo objeto central para estudos em diferentes áreas. Inicialmente, 

a Geologia, Química e Saúde, posteriormente nas Ciências Sociais. Cada vez mais 

encontram-se trabalhos de natureza interdisciplinar, uma vez que problemas associados 

à contaminação por metais pesados não são unidimensionais, englobam diversas áreas e 

integra informações ambientais, de saúde humana numa perspectiva histórica.

Diante do exposto é que se propôs analisar o processo de evolução da paisagem 

da cidade de Santo Amaro a partir da década de 1960, considerando os possíveis danos 

socioambientais causados pela Companhia Brasileira de Chumbo nos anos subsequentes

a sua instalação até a atualidade, na visão de moradores da cidade. Para tal fez-se 

necessário analisar a percepção dos moradores da sede de Santo Amaro em relação à 

paisagem atual da cidade, em particular as áreas ocupadas pelas atividades industriais, 

investigando a possível relação entre as atividades industriais e a mudança da paisagem 

                                                
9 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm. Acessado em 25 de julho de 2010 às 22:48
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e discutir como a modelagem ambiental pode auxiliar em futuras ações para a 

conservação/restauração/reabilitação ecológica dos ecossistemas e paisagens locais.

2.1O lugar da pesquisa

O município santo-amarense dista 73 Km de Salvador, limita-se  com os 

municípios de Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, São Francisco do Conde, 

Maragojipe, Conceição de Feira, São Gonçalo dos Campos e São Sebastião do Passé. 

Cerca de dois terços do seu relevo é acidentado. O solo é constituído de massapé 

cretácio, de cor escura, folhelhos, arcóseos, siltitos, conglomerados/brechas, gnaisses 

charnockítios, diatéxicos. Possuí clima variando de úmido a subúmido, com temperatura 

média anual de 25,4ºC; máxima de 31ºC e mínima de 21,9ºC. A pluviosidade média 

anual varia de 1.000 a 1.600 mm. A bacia hidrográfica na região é a Bacia Hidrográfica 

do Subaé.  Em relação ao relevo, tem-se: Baixada Litorânea, Planícies Marinhas e 

Fluvomarinhas, Tabuleiros do Recôncavo e Tabuleiros Interioranos.10

Santo Amaro apresenta uma unidade de conservação, o Monumento Natural dos 

Canions do Subaé e está inserido na APA da Baia de Todos os Santos. De acordo com a 

Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (SEMA/BA) 11 a área do Monumento Natural 

dos Canions do Subaé apresenta significativos recursos naturais, como corpos hídricos e 

diversas nascentes formadoras dos Rios Peraúna e Sergi, contribuintes do Rio Subaé, 

impondo-se a recuperação ambiental de seu entorno, em especial as Áreas de 

Preservação Permanente, com vistas à sua preservação, abrangendo uma área de 

aproximadamente 404,15 ha. O rio Subaé origina-se nas nascentes da Lagoa do Subaé 

às margens do município de Feira de Santana, possuindo uma extensão de 55 

quilômetros. Sua foz está localizada no Município de São Francisco do Conde na Bahia 

de Todos os Santos, em frente à Ilha de Cajaíba. O trabalho se desenvolve no perímetro 

urbano do município, a sede de Santo Amaro. (Figura 1)

                                                
10 Fonte: SEI/BA – Disponível em http://www.sei.ba.gov.br/side/consulta_frame.wsp?tmp.codpai=gr1&tmp.pesquisa=false. 
Acessado em 25 de julho de 2010 às 23:45;
11 Fonte:Secretaria do Meio Ambiente-Ba – Disponível em http://www.meioambiente.ba.gov.br/ Acessado em 25 de julho de 2010 
às 23:50;
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Figura 1 – Mapa da Sede de Santo Amaro. Elaborado pela autora
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2.2 Tipo de Pesquisa

O trabalho está centrado em uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, uma 

vez que é proposto abordar tanto dados que permitam algum tratamento estatístico 

quanto os que permitam uma análise da interpretação individual da realidade analisada. 

As duas metodologias, qualitativa e quantitativa não são excludentes, e em 

determinados estudos faz-se necessário o uso de ambas como complementares para a 

análise e discussão do tema abordado (MINAYO, 2004).

Metodologicamente, o estudo dividiu-se em três grandes etapas: 1) pesquisa no 

arquivo histórico da cidade; 2) análise multitemporal de imagens (fotografias aéreas de 

1976, 1989 e 1998); e 3) Entrevista semi-estruturada, abordando a percepção da história 

de Santo Amaro, a partir da instalação da Companhia Brasileira de Chumbo, focando a 

relação com a degradação ambiental da área.

Foram utilizadas fontes da SEI e a planta da Sede de Santo Amaro que 

subsidiaram a construção de mapas da cidade, para, a partir desses dados, 

georreferenciar os pontos em relação a critérios previamente estabelecidos, como o grau 

de degradação ambiental devido às atividades de beneficiamento de chumbo iniciadas 

na década de 1960. 

2.3 O Percurso Metodológico

I) A Pesquisa Histórica

Estudos baseados em documentos como objeto central para a pesquisa, sejam 

revisões bibliográficas, sejam pesquisas historiográficas, objetivam retirar deles toda a 

análise possível, organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos da 

investigação proposta. De acordo com Pimentel (2001, p.180), uma pesquisa baseada 

em documentos trata-se de um processo de garimpagem, em que as categorias de análise 

se adéquam aos dados e informações extraídas dos documentos, e este “precisam ser 

encontrados, extraídos das prateleiras, receber um tratamento que, orientado pelo 

problema proposto pela pesquisa, estabeleça a montagem das peças, como num quebra-

cabeça.” 

Uma pesquisa historiográfica constitui-se em evidências coordenadas e 

interpretadas que, muitas vezes, impõem ao pesquisador um trabalho de abstração da 

sua própria realidade (PIMENTEL, 2001). Entretanto abstrair-se da sua realidade, não é 
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negar-se enquanto sujeito histórico e muito menos ratificar a ideia de neutralidade 

científica. Vieira (2002) aponta que a investigação desta natureza titula um valor 

histórico ao documento à medida que o pesquisador é capaz de superar os limites 

inerentes ao próprio material com que é trabalhado, reconhecendo também que sua 

postura e experiência de vida compõem uma bagagem que também é histórica 

A pesquisa documental tem o propósito de fazer inferência sobre os valores, os 

sentimentos, as intenções e as ideologias das fontes ou dos autores do documento. 

Medeiros (2006) conceitua pesquisa documental como aquela que utiliza documentos, 

sejam eles contemporâneos ou retrospectivos, considerados autênticos, de fontes 

primárias ou secundárias, escritos ou não (fotos, filmes, audiovisuais). Ludke & André 

(1986) afirmam que ao escolher os documentos o pesquisador não o faz de forma 

arbitrária, sempre há os porquês, as ideias e as hipóteses que regem a sua escolha. 

Analisar documentos configura-se em um trabalho minucioso e detalhista, que começa 

desde a escolha das fontes indo até ao tratamento dos dados obtidos e a sua 

categorização.

Inúmeros são os locais que esses documentos podem ser adquiridos, como 

arquivos públicos ou particulares, domicílios, instituições públicas ou privadas. Para 

este trabalho utilizou-se documentos históricos de fontes secundárias encontradas no 

Centro de Referência de Documentação de Santo Amaro, a fim de discutir a importância 

destes no processo da compreensão da dinâmica de paisagem da cidade num dado 

período histórico.

Marina Massimi (1984) apud Pimentel (2001) aponta a necessidade de lembrar 

que uma pesquisa histórica baseada em documentos transmite ao pesquisador a 

realidade do passado de forma parcial, uma vez que o documento já é uma interpretação 

de fatos da época elaborada pelo autor, não devendo, assim, ser considerada como uma 

descrição objetiva e neutra dos fatos.

Para este trabalho, houve uma preocupação em demonstrar a importância da 

pesquisa documental para entender a transformação de um ambiente, compreendendo, 

assim, que a análise de conteúdo é bem mais que uma técnica, é uma metodologia 

variada e que tem de estar em permanente revisão, pois as realidades encontradas nos 
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documentos são diversas. Estas têm haver com o período histórico, com a conjuntura 

social dos períodos estudados, a forma de apropriação da natureza pela comunidade.

A partir das mudanças sofridas no espaço do município pode-se afirmar que a 

paisagem é evidentemente uma produção humana, se caracterizando como um conjunto 

de elementos/objetos interligados. A alteração da paisagem exprime e condiciona um 

conjunto de crenças e ideias, transmitindo “ideologia (s)” e história, já que a paisagem 

cristaliza momentos e períodos históricos em seus processos de constituição (e 

transformação).  Para Santos (1997), ao conceituar paisagem tem-se que compreender 

que ela não é fixa, imóvel; não é uma pintura ou uma fotografia que ao ser tirada 

permanece inalterada no transcorrer do tempo. Ela é dinâmica. O autor estabelece uma 

relação com uma sociedade que quando passa por alguma mudança, consequentemente, 

a sua economia, as relações sociais e a política, também mudam, em ritmos e 

intensidades diversos. Isto também acontece com o espaço e a paisagem que se 

transformam para se adaptar às novas necessidades da sociedade. Desse modo:

A paisagem resulta sempre de um processo de acumulação, mas é, ao mesmo 

tempo, contínua no espaço e no tempo, é una sem ser totalizante, é 

compósita, pois resulta sempre de uma mistura, um mosaico de tempos e 

objetos datados. A paisagem pressupõe também um conjunto de formas e 

funções em constante transformação, seus aspectos “visíveis”, mas, por outro

lado, as formas e as funções indicam a estrutura espacial, que é, em princípio, 

“invisível” e resulta sempre do casamento da paisagem com a sociedade. 

(SERPA, s/d, p. 15)

Entender a dinâmica da paisagem de um local é considerar os diversos 

elementos que a compõe e tentar interpretá-los (como estão dispostos e como 

interagem), extraindo deles o máximo de informação possível, e para tal utilizou-se o 

registro histórico sobre o município.

Foram analisados dois tipos de documentos: documentos oficiais de natureza 

municipal ou federal e matérias jornalísticas sobre a contaminação por chumbo na 

cidade. É justificado o uso desta última por causa do tema central desta dissertação. Os 

documentos oficiais utilizados para a análise documental foram: a Lei Orgânica 

Municipal da Cidade de Santo Amaro de 1990; Memória Histórico-Geográfica de Santo 

Amaro de 1977 (PEDREIRA, 1997); Enciclopédia dos Municípios Brasileiros de 1958

(FERREIRA, 1958); e o Relatório do Conselho Municipal de Santo Amaro de 1928. 
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Além de dados recentes do Instituo Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Os 

documentos históricos estão arquivados no Centro de Referência de Documentação de 

Santo Amaro, localizado na cidade.

As matérias jornalísticas eram de caráter denunciativo e informativo sobre a

contaminação por metais pesados na cidade. Estas matérias são de três jornais: 1) “A 

Invasão”, um jornal alternativo na época da ditadura militar com edição única e tiragem 

de cinco mil exemplares, publicado em 01 de março de 1977, com a manchete 

CHUMBO NELES e uma foto de tamanho significativo de um operário negro com as 

mãos para o alto; 2) O “Jornal da Bahia” que nos anos de 1975, 1980, 1981 e 1985 

dedicou matérias à contaminação por chumbo na cidade santo-amarense, e; 3) O jornal 

“A tarde” com matérias publicadas nos anos de 2001, 2002 e 2005. Essas matérias estão 

disponíveis na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, bem como em meio digital 

através do site do jornalista Emiliano José12,13.

II) Analise Multitemporal de Imagens

Florenzano (2002) compreende Sensoriamento Remoto (SR) enquanto uma 

tecnologia que possibilita a obtenção de dados sobre um objeto, terreno, espécime, etc, 

sem contato físico com o mesmo. Como exemplo bem simples de Sensoriamento 

Remoto, tem-se a fotografia. Os dados obtidos pelo Sensoriamento Remoto, por sua vez 

são em última análise a radiação eletromagnética (REM) refletida ou emitida pelo 

objeto em estudo. A captação desta radiação e conversão para uma forma que possibilite 

análises e interpretações depende dos sistemas sensores. Estas informações são 

utilizadas para o planejamento de grandes áreas uma vez que permitem uma visão 

sinóptica da área.

                                                
12 http://www.emilianojose.com.br/
13 Emiliano José é professor licenciado da Faculdade de Comunicação (FACOM) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, militante do Partido dos 
trabalhadores (PT-BA). Foi filiado primeiramente ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro) no 
período da Ditadura Militar e depois ao PSB (Partido Socialista Brasileiro). Tem no seu perfil histórico 
um jornalismo de caráter denunciativo e militante. Ele “começou a carreira jornalística na Tribuna da 
Bahia, passou pelo Jornal da Bahia, O Estado de S. Paulo, O Globo, e pelas revistas Afinal e Visão. Foi 
um ativo integrante da imprensa alternativa nos tempos da ditadura. Colaborou com os jornais: Opinião, 
Movimento e foi um dos fundadores do Em Tempo. Em 1977, no jornal alternativo baiano INVASÃO, 
que desafiava a ditadura militar, assinou uma reportagem com o título Chumbo Neles, em que denunciava 
a contaminação dos operários da Cobrac (Santo Amaro da Purificação) por chumbo”
(http://acervohistorico.emilianojose.com.br/quem.htm, acessado em 12 de fevereiro de 2012 às 15:23)
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Trata-se de uma técnica que se iniciou com a utilização de fotografias da 

superfície da Terra, tomadas a partir de balões, para a elaboração de mapas ainda no 

século XIX, pouco tempo depois da invenção da fotografia. Posteriormente evoluiu com 

o uso de aviões e satélites. À medida que a fotografia aérea foi evoluindo, foram se 

desenvolvendo dois campos paralelos, a Fotogrametria e a Fotointerpretação. A 

Fotogrametria se preocupou em desenvolver as técnicas que melhor representavam a 

forma do terreno, sua topografia e a métrica dos mapas produzidos a partir das fotos 

aéreas (MORAES, 1999). Esta ferramenta adquiriu uma grande relevância a partir da 

Segunda Guerra Mundial. E atualmente quase toda a cartografia em escalas menores a 

1/5000 é realizada usando Fotogrametria. A fotointerpretação, campo científico que se 

preocupa com a questão qualitativa, o que poderia ser visto e identificado sobre uma 

fotografia, também serviu para resolver questões militares. Um dos problemas era como 

identificar numa fotografia aérea veículos militares pintados com camuflagem dentro da 

floresta. A partir dessa questão, surgiu a possibilidade de utilizar filmes fotográficos 

sensíveis a radiações diferentes da luz visível, como o filme infravermelho, por 

exemplo. (NOVO, 1992)

Alicerçada nas técnicas de Sensoriamento Remoto, a pesquisa buscou analisar a 

paisagem da cidade de Santo Amaro, Bahia em quatro períodos: 1976, 1989, 1998.  Este 

tipo de estudo configura-se como multitemporal, uma vez a partir de cenas da região, 

em épocas distintas, tenta-se traçar uma análise da dinâmica da sua paisagem numa 

linha cronológica.

Como afirmam Santos e Romão (2007), para estudos deste tipo apoiados no SR 

é imprescindível dados com características espaciais, radiométricas, temporais e 

espectrais semelhantes, pois facilita a análise da paisagem. Entretanto, isto não é sempre 

factível, uma vez que depende da disponibilidade de dados sobre a área e quais os tipos 

de sensores que a imageiam, dificultando a aquisição de dados orbitais e suborbitais 

semelhantes.

O IBGE (2006) aponta que diversos autores questionaram o uso do território, 

enquanto usado e extensão apropriada apenas sem considerar os processos históricos 

que levaram a tal apropriação e uso. Então é reforçado a importância de considerar a 

temporalidade do uso de diferentes extensões do espaço sem desligar esses usos do 

contexto ao qual se inserem. Faz-se necessário uma periodização, uma vez que a 
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apropriação do espaço é diferente em diversos momentos históricos. Em um estudo 

baseado numa ordem cronológica (multitemporal) as variáveis escolhidas são 

trabalhadas no interior de uma situação que é sempre datada, balizada na interpretação 

do uso da terra, procurando através disto caracterizar, o melhor possível, as relações 

estabelecidas no território. Santos e Romão (2007, p. 94) ainda afirmam que baseados 

no SR há uma real possibilidade de noção da “transformação sofrida na região, 

identificada pelo desflorestamento e presença de malha viária”. Sendo estes elementos 

básicos em análise de paisagem, pois revelam as alterações visíveis nas imagens.

A utilização de imagens de satélites e fotografias aéreas em análises 

multitemporais da dinâmica da paisagem se configura como um suporte de extrema 

eficácia no processo de tomada de decisão. Uma vez que tais ferramentas possibilitam 

uma entender cronologicamente a dinâmica paisagem, a partir da mudança dos 

elementos que a constitui. As fotografias aéreas foram solicitadas à CONDER 

(Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia), sendo disponibilizadas 

imagens aéreas de 1976, 1989 e 1998. Para as fotografias áreas foi utilizada a técnica da 

fotointerpretação que consiste em examinar a imagem, identificando os objetos nela 

representado e atribuindo-lhes significados.

As fotografias aéreas de 1976 e 1998 estão em escala 1:10000 e as de 1989 em 

1:8000. Foi necessário georreferenciá-las no Global Mapper8, a partir de ortofotos da 

aérea de 1998 já georreferenciadas, utilizando análise visual de pontos em comum nas 

cenas. Padronizou-se o uso de projeção UTM, datum WGS84, zona 24S. Em seguida foi 

feita uma mosaicagem das cenas por ano para construção de uma cena geral da área de 

estudo. Já no ArcMap, utilizando os comandos do ArcCatalog para criar uma nova 

shape, fez-se um polígono da área; em seguida extraiu-se uma mascara da fotografia 

aérea (Extract by Mask), utilizando o polígono gerado pelo ArcCatalog, recortando a 

aérea; logo após reclassificou-se a imagem (Spatial Analyst – Reclassify).

Depois se abriu a imagem reclassificada no Global Mapper e esta foi exportada

no formato Idrisi. Já no IDRISI, a seguir separaram-se as bandas espectrais das novas 

imagens, uma vez que estas estavam com três bandas (RGB). Ao proceder dessa 

maneira, originaram-se três imagens, cada uma com uma banda (ex. ano1976 –

ano19761; ano19762; ano19763). Posteriormente, no ArcMap se identificaram os 
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pontos de crescimento da mancha urbana na cidade por meio da análise visual, para a 

partir destes traçar uma discussão sobre a dinâmica na cidade de Santo Amaro.

III) Entrevista semi-estruturada

As fontes orais possibilitam uma nova forma de ver a realidade a partir da 

experiência e da leitura dos sujeitos envolvidos, neste caso dos entrevistados residentes 

na cidade de Santo Amaro, Bahia.  Esta leitura se torna possível graças às relações 

desenvolvidas entre os sujeitos no território, bem como a memória de cada sujeito e sua 

relação com fatos/acontecimentos do passado.

Nas narrativas, a paisagem do passado, uma paisagem da memória, que é 

conservada principalmente pelas gerações mais velhas, é repassada às 

gerações mais novas através de um processo de presentificação do espaço no 

tempo. Com este jogo de sobreposição de imagens os narradores conseguem 

informar os ouvintes sobre as transformações que ocorreram na paisagem, 

procurando estabelecer uma continuidade da paisagem do passado na 

paisagem do presente. Nesse sentido, a mudança somente é compreensível 

através de recortes que se tornam aparentes apenas no momento da narrativa, 

no contraste estabelecido entre a paisagem do presente e a paisagem do 

passado. (ALENCAR, 2007, p.102)

Considera-se para tal que a fonte oral é única e, ao mesmo tempo, diversa. É 

única quando possibilita se pensar a realidade e o território a partir do outro (que na 

maioria das vezes vive(u) no lugar e diversa porque os discursos não serão iguais entre 

os indivíduos, mesmo quando identifica-se uma memória coletiva14, pois esta está 

alicerçada na memória individual de cada um. Como afirma Gandon (2005), não há 

como se pensar em historia oral sem se reportar à diversidade

Comecemos com uma palavra-chave quando se trata de pesquisas com fontes 

orais: diversidade. Eu acho que a diversidade marca a chamada história oral. 

                                                
14

Epelboim (2004) afirma que a memória individual pode ser compreendida como processo psicológico 
básico, já a memória coletiva como processo de construção em grupo, afirmando a existência da relação 
entre elas: a memória individual se inscreveria em quadros sociais. Segundo Halbwachs (1990) o 
individuo apresenta os dois tipos de memória, sendo que a individual pode se apoiar na coletiva, uma vez 
que no instante em ele relembra o seu passado, ele estabelece relações com as lembranças de outros 
membros de seu grupo social.(HALBWACHS, 1990 apud EPELBOIM, 2004). É importante ressaltar que 
existe uma linha tênue ente a memória individual da coletiva e que aquela está imbricada nesta. Isto 
porque, como afirma Barros (2011), mesmo o indivíduo que se empenha em reconstituir e reorganizar 
suas lembranças irá inevitavelmente recorrer às lembranças de outros, e não apenas olhar para dentro 
de si mesmo em conexão com um processo meramente fisiológico de reviver mentalmente fatos já 
vivenciados.
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Em primeiro lugar, porque o trabalho com a oralidade o historiador vai se 

deparar com uma diversidade de versões sobre um mesmo tema estudado. 

Em segundo lugar, porque é possível realizar uma pesquisa na área da 

história oral de diversas maneiras. (GANDON, 2005, p. 228)

Pollak (1992) afirma que nas pesquisas de história oral baseadas em entrevistas 

o que são registradas são memórias individuais, principalmente quando o cerne é a 

história de vida; no caso de entrevistas com grupos o que sobressai mais são as 

memórias coletivas, entretanto as individuas não desaparecem. O autor afirma também 

que numa primeira impressão e numa leitura rasa, a memória aparece enquanto 

fenômeno individual, íntimo e inerente exclusivamente à própria pessoa. Isto se 

configura num equívoco, já que ele afirma que para trabalhar com memórias é 

importante compreendê-las também como fruto coletivo e social, construída sócio-

historicamente; além de mutável, mas com pontos enraizados de tal forma que 

impossibilitam o desaparecimento destes ou até mesmo a sua mudança na concepção do 

individuo (POLLAK, 1992; VOLDMAN, 1992).

É como se, numa história de vida individual - mas isso acontece igualmente 

em memórias construídas coletivamente houvesse elementos irredutíveis, em 

que o trabalho de solidificação da memória foi tão importante que 

impossibilitou a ocorrência de mudanças. Em certo sentido, determinado 

número de elementos tornam-se realidade, passam a fazer parte da própria 

essência da pessoa, muito embora outros tantos acontecimentos e fatos 

possam se modificarem função dos interlocutores, ou em função do 

movimento da fala. (POLLAK, 1992, p. 2)

A memória tem um ponto fortíssimo que a faz de suma importância para uma 

análise histórica, ela se relaciona diretamente com o passado e de forma afetiva. O que 

Joutard (2005, p. 206), justifica pelo fato dela ser antes de tudo individual, ou seja, 

lembrança pessoal de eventos vividos. Diversos autores (Ferreira, 2006; Joutard, 2005; 

Montenegro, 2003; Tompson, 2002) afirmam haver um reconhecimento de fatos e 

esquecimentos de outros, o que caracteriza a memória enquanto seletiva, centrando-se 

nos fatos que mais marcaram o sujeito.

Entretanto é importante distinguir os tipos de esquecimento (JOUTARD, 2005). 

Há pelo menos dois: 1) aquele considerado pelo entrevistado enquanto insignificante e 

que não merece ser destacado, 2) o esquecimento voluntário, responsável por ocultar 
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acontecimentos ou fatos que não se deseja lembrar para não macular a imagem que tem 

de si próprio e dos outros, e 3) que não é diretamente uma forma de esquecimento, mas 

pode-se enquadrá-lo no mesmo grupo que é a capacidade que a memória tem de 

transformar o passado e valorizá-lo ao relacionar com o tempo presente.

É a memória que possibilita reescrever o real e consequentemente, uma outra 

verdade sobre o lugar, através da sua capacidade de recorrer ao simbólico e por sua 

aptidão para criar mitos (estes não sendo aqui considerados como visões falsas da 

realidade ). Nessa perspectiva, utilizar a história oral justifica-se porque não é só sobre 

os fatos que as fontes orais vêm a informar, mas, principalmente, sobre o que os fatos 

significam para quem os viveu e os reconta. Outro ponto que faz com que as pesquisas 

em historia oral, focadas nas entrevistas, tenham uma importância na compreensão do 

lugar é a sua função de transmissão (GANDOM, 2005):

Não esqueçamos que, se a memória tem a função de transmissão – que é 

aquela que normaliza, que perpetua – ela tem também a função de reflexão. 

Numa entrevista, percebe-se como o entrevistado estrutura e reestrutura um 

discurso baseado na memória, fazendo reflexões e também “negociando” –

consigo mesmo e com o entrevistador – sua própria imagem ou a imagem de 

alguma coisa sobre a qual ele se refere.(...) a memória tem ainda aquela 

função afetiva que é a de reviver alguns momentos que foram altamente 

significativos. Aqueles momentos nos quais o passado parece tão presente! 

Como se uma experiência pudesse ser revivida enquanto se fala sobre ela. 

(GANDOM, 2005, p. 231)

A partir do poder de transmissão e reflexão da memória, se propõe neste capitulo 

trabalhar com dois grupos de entrevistados da cidade de Santo Amaro e como eles 

percebem e avaliam a contaminação ambiental por chumbo na cidade: 1) moradores 

mais antigos, na tentativa de resgatar uma Santo Amaro no período de instalação e 

funcionamento da Companhia Brasileira de Chumbo, e 2) moradores jovens, para tentar 

estabelecer como se deu a transmissão das informações através das gerações.

A partir das entrevistas foi proposto também, além de discutir sobre o processo 

de transmissão de informações sobre a cidade em relação à contaminação ambiental por 

chumbo: analisar como os entrevistados avaliam a dinâmica da paisagem urbana do 

lugar; analisar a partir dos discursos de alguns moradores antigos qual a relação 

estabelecida entre a COBRAC, ambiente e a população; identificar, baseado no discurso 



39

dos entrevistados, as áreas da cidade mais contaminadas pelo metal; construir um mapa 

dos pontos mais contaminados pelo metal de acordo com as entrevistas.

Esta etapa se consolida enquanto um instrumento para análise do discurso da 

população santo-amarense acerca da dinâmica da paisagem da cidade. Como suportes 

para a discussão das entrevistas foram utilizadas fotografias antigas da cidade. A 

utilização das fotografias serve como auxilio no resgate da memória de alguns 

envolvidos na pesquisa, bem como possibilita aos outros participantes estabelecerem 

uma correlação da mudança sofrida pela cidade no recorte temporal da pesquisa.

a) Os sujeitos da Pesquisa

Inicialmente, foram propostos dois grupos de entrevistados/as: 1) moradores 

mais antigos; 2) moradores jovens da cidade, a fim de subsidiar a discussão de como a 

transmissão de informações sobre o assunto passava-se entre as gerações. Entretanto um 

terceiro grupo surgiu entre os discursos dos mais velhos e dos mais jovens. Este terceiro 

grupo possibilitou informações importantes para compreender a dinâmica da paisagem 

urbana e as relações estabelecidas na cidade. Sztutman (2006) afirma que as entrevistas 

são fundamentais para a construção de qualquer mapeamento, pois elas permitem a 

verdadeira troca de informações, através do contato humano, e devem estar no centro de 

qualquer processo em andamento.

Foram realizadas vinte e cinco entrevistas como moradores na faixa etária de 20

a 91 anos, sendo oito participantes do sexo masculino e oito do sexo feminino. Para 

determinar qual(is) o(s) grupo(s) focal(is), utilizou-se critérios como faixa etária e 

ocupação, bem como a variável espacial (figura 1). Esta surge enquanto localização 

espacial (residência) dos entrevistados, a fim de perceber se existe uma relação entre a 

quantidade e o tipo de informação fornecida pelos entrevistados e a proximidade ou não 

do centro econômico-político e cultural da cidade.
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Figura 2 – Mapa de abrangência das entrevistas. Elaborado pela autora
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b) Aspectos Éticos da Pesquisa

Como a pesquisa envolveu seres humanos foi necessário considerar os possíveis 

riscos que a envolve.  Balizando-se na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, existem exigências éticas e cientificas em pesquisas desta natureza que foram 

consideradas e cumpridas, as quais se baseiam nos quatro princípios da bioética: 

autonomia, beneficência, não maleficência e justiça e equidade.

De acordo com a resolução (artigo III, inciso1), a ética na pesquisa implica em: 

a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a 

proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes 

(autonomia). Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos 

deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua 

autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como 

potenciais, individuais ou coletivos (beneficência), 

comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de 

danos e riscos; 

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados (não 

maleficência); 

d) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para 

os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos 

vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses 

envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-

humanitária (justiça e eqüidade).

Para salvaguardar os envolvidos na entrevista houve a preocupação em garantir 

sigilo de dados e informações que possam vir a prejudicar o entrevistado e os demais 

envolvidos na pesquisa, sendo a entrevista identificada por números.15

                                                
15 Tudo detalhado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que segue em anexo a este projeto.
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3. INDUSTRIALIZAÇÃO NA BAHIA

Compreender a situação da indústria na Bahia, principalmente a partir de 1950, 

como esta se inseriu na dinâmica nacional e, por conseguinte, como foi a inserção do 

Recôncavo na dinâmica industrial e econômica do estado baiano é importante nesta 

dissertação para entender o processo político-econômico de instalação da COBRAC em 

terras santo-amarense.

A Bahia é um estado grande, possuindo uma extensão territorial de 567295 km2, 

a sua população atual é de aproximadamente 14 milhões de habitantes, segundo o censo 

de 2010. O estado está inserido na dinâmica econômica nacional desde o período 

colonial, quando o estado era um dos principais alavancadores da economia da colônia 

devido à indústria açucareira no período colonial, esta sendo o carro- chefe da economia 

do Recôncavo por muito tempo, seguida da atividade fumageira. Pedrão (2007) afirma 

que o sucesso econômico da indústria açucareira, produto central da economia do 

Recôncavo por muitos anos, levou os senhores de engenho a consolidar-se enquanto 

uma “classe subalterna rica” e com certa influência nas tomadas de decisões no centro 

de poder político-econômico da Bahia:

A prosperidade do açúcar criou uma classe subalterna rica – os senhores de 

engenho – que se tornou um poder ambivalente, extraindo sua identidade do 

Recôncavo, mas fazendo-se representar no contexto político de Salvador. Já 

no final do século XIX, com o fim do escravismo, a aliança tradicional entre 

os sistemas econômico e político na Bahia levou a uma postura de tentativa 

de controle autoritário do mercado de trabalho, que se revelou claramente na 

declaração das classes produtoras de 1884 – a favor da continuidade do 

escravismo. (PEDRÃO, 2007, p. 9)

A transição da produção escrava para a assalariada se constituiu como uma das 

questões fundamentais na história econômica baiana, uma vez que, cronologicamente, 

se estabeleceu entre o fim da escravidão e a Primeira Guerra Mundial (1890-1914). Este 

marco modificou a estrutura político-econômica do estado, como também as relações 

sociais estabelecidas em seus territórios.

Essa transição teve consequências internas dos sistemas de produção 

existentes; e consequências externas, da ancoragem da organização regional 

da economia no contexto internacional. Primeiro, a região foi beneficiada 

pela imigração, especialmente de alemães, que mercantilizaram e elevaram a 
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qualidade do fumo; e, em segundo lugar, esse aparelhamento mercantil 

tornou-se parte integrante da organização dos novos segmentos de exportação 

de cacau e do setor renovado de fumo. De uma vez, definiam-se os limites da 

produção tradicional e das relações internacionais de comércio. Nessas 

condições, o mercado local de trabalho encontrava limites que somente 

seriam alterados em Salvador, com a primeira industrialização – de fato, 

entre 1890 e 1914 – e com a formação da infra-estrutura econômica 

concentrada nessa capital. (PEDRÃO, 2007, p. 10)

Desde então, pode-se observar como as regiões, principalmente o Recôncavo, 

eram apêndices de Salvador. O centro político-administrativo baiano determinava o 

papel dos demais municípios no jogo de poder estadual.

A produção de açúcar prossegue até a segunda metade do século XX. Até 1950, 

a Bahia era considerada um estado que dependia economicamente da exportação de 

produtos agrícolas, como o cacau (de 1930 a 1980), fumo e açúcar. A industrialização 

estudada nesta dissertação tem o seu marco em 1950 com a implantação da Refinaria de 

Mataripe. E é nesta mesma década que o estado apresenta um leque de problemas em 

sua estrutura econômica sem um vislumbre de imediato das possíveis causas, mas sim 

os efeitos destes na vida baiana. Estes problemas ficaram evidentes de acordo com 

Souza (2008), em estudos realizados pelo historiador Luis Henrique Dias Tavares, os 

quais levaram o político Otávio Mangabeira a cunhar o termo “enigma baiano”.

Estamos para advertir não propriamente uma involução, mas antes a 

verificação de que as empresas manufatureiras criadas não cresceram em 

virtude do sistema econômico baiano, estruturalmente agrário-mercantil. 

Com tal premissa, além de constatarmos os pontos de estagnação comuns ao 

desenvolvimento industrial de todo o Brasil – falta de capitais, carência de 

força motriz, pobreza de mão-de-obra técnica, deficiência do mercado interno 

– salientamos a subordinação das empresas industriais baianas às grandes 

firmas comerciais, através do mecanismo de consignação. (SPINOLA, 2003, 

p. 102 apud SOUZA 2008, p. 63). 

Até o início da década de 1960, a economia da Bahia era caracterizada pela 

produção de produtos de base agrícola, a exemplo do cacau (no sul do estado), sisal 

(sertão) e fumo (no recôncavo baiano) – todos voltados para a exportação. Para Santos e 

Oliveira (1989) apud Souza (2008) este foi o período em que a economia baiana era 
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apenas um apêndice do Centro–Sul e o seu caráter agrário–exportador gerava receitas 

cambiais que iriam financiar os parques industriais do Centro–Sul.

Já na década de 1970, o Brasil passava por uma política de substituição de 

importações e a Bahia foi contemplada com projetos na área industrial almejando a 

produção de bens intermediários e complementares à produção da região Sudeste do 

país. Esta era o centro das decisões do Brasil e acabava por determinar as posições de 

cada região na dinâmica econômica nacional o que consolidou a Bahia enquanto uma 

das principais fornecedoras nacionais de matérias-primas e bens intermediários.

O processo de industrialização da Bahia baseado na indústria de bens 

intermediários começou com a implantação da Refinaria de Mataripe na 

década de 1950, aproveitando-se da disponibilidade de petróleo existente no 

Estado, com a formação de um complexo mínero-metalúrgico em Candeias 

na década de 60, a implantação do CIA — Centro Industrial de Aratu, do 

Complexo Petroquímico de Camaçari e da metalurgia do cobre no início da 

década de 80. (ALCOFORADO, 2003, p. 230)16

De acordo com Alcoforado (2003), grande parte dos empreendimentos 

industriais foi concentrada na Região Metropolitana de Salvador, que respondia por 

70% da produção industrial do Estado. A partir desta realidade que se desenhava sobre 

o processo de industrialização na Bahia, profundas transformações na estrutura 

econômica baiana foram sentidas, “com uma redução do peso da agricultura e um 

aumento significativo da participação do setor secundário no PIB estadual, 

principalmente dos segmentos químico e petroquímico e extrativo mineral”. O que 

consolidou a Bahia como uma das principais fornecedoras nacionais de matérias-primas 

e bens intermediários.

3.1 A Relação Recôncavo-RMS

Como o Recôncavo Baiano é a região localizada no entorno da Baía de Todos os 

Santos e desta forma próxima a Região Metropolitana de Salvador (RMS), muitas das 

cidades deste serviram como suporte para as atividades desenvolvidas na RMS, a 

exemplo da dinâmica centro-periferia entre o Nordeste e o Sudeste, atrelando desta 

forma o seu desenvolvimento à dinâmica econômica da Grande Salvador. Santo Amaro 

                                                
16 ALCOFORADO, F. Os Condicionantes do Desenvolvimento do Estado da Bahia. Barcelona -Espanha, 2003 
Disponivel em: HTTP:www.tdr.cesca.es/TESIS_UB/...//7.EVOLUÇAO_ECONOMIA_BAHIA.pdf. acessado em 01 
de agosto de 2010 às 11:17.
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é reconhecidamente uma destas cidades em que o seu suporte econômico passou a ser 

direcionado pela RMS17(figura 3). Pedrão (2007), afirma que o Recôncavo foi pensado 

para e pelos interesses do capital de mercado internacionalizado a fim de encontrar 

condições materiais para expandir-se além de Salvador. 

                                                
17 Como aconteceu com outros grandes centros brasileiros, a Região Metropolitana de Salvador foi 
formada antes da sua institucionalização através da Lei Federal Complementar nº14 de 8 de junho de 
1973, a qual incluiu, nesta lei, outras nove capitais brasileiras, consideradas estratégicas no controle 
político e no desenvolvimento econômico do pais. Inicialmente era composta por oito municípios 
(Candeias, Camaçari, Lauro de Freitas, Itaparica, Simões Filho, Salvador, São Francisco do Conde e Vera 
Cruz). Após o dois desmebramento, em 1985 Dias D’Ávila de Camaçari e em 1989 Madre de Deus de 
Salvador, a RMS passou a ter dez municípios. (Disponivel em: 
http://observatóriodasmetrópoles.ufrb.br/como_anda/como_anda_RM_salvador.pdf  acessado em 23 de 
fevereiro de 2011 às 14:54;)

Figura 3 – Mapa de localização do Recôncavo Baiano e da Região Metropolitana de Salvador. Elaborado pela 
autora
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Milton Santos em Da Totalidade ao Lugar distingui dois tipos de cidades, a 

town (cidade) e a city (cidade de maior porte, metrópole), sendo que a primeira não tem 

uma função verdadeiramente urbanas. (JACOBS, 1969 apud SANTOS, 2008). Uma 

cidade town não gera seu crescimento a partir da sua economia local, não conseguindo 

gerar um crescimento auto-sustentado. No campo econômico distinguiram o termo 

cidades para aquelas que exercem certa influência política-econômica e o termo 

pseudocidades para as cidades tipo city. Para estas existe ainda uma subdivisão que é 

orientada a partir da sua relação com meio ambiente. (SANTOS, 2008)

Haveria pseudocidades inteiramente dependentes das atividades de produção 

primárias, como as cidades mineiras ou as grandes aldeias, e mesmo de 

atividades não primárias, como as cidades industriais ou cidades religiosas 

universitárias, balneárias, de montanha (serranas) etc. Por outro lado, existem 

pseudocidades engastadas em zonas de influência imediata de grandes 

cidades e que fazem parte de sua aglomeração, como parques industriais ou 

cidades dormitórios. (SANTOS, 2008 p. 87)

Santo Amaro enquadra-se, a partir das características acima pautadas, enquanto 

uma cidade dormitório como suporte à Região Metropolitana. E devido a sua 

proximidade com a RMS, Santo Amaro era um atrativo para indústrias de produção de 

bens intermediários que buscavam estar próximas a RMS, como estratégia para garantir 

um escoamento para os seus produtos e terem pouca fiscalização sobre as suas 

atividades. Nesta conjuntura, na década de 1960, instala-se em terras santo-amarenses a 

Companhia Brasileira de Chumbo – COBRAC.  A companhia começou a operar nesta 

década, há aproximadamente 300 metros da margem do rio Subaé, principal rio da 

Bacia Hidrográfica do Subaé, como uma usina para produzir lingotes de chumbo, sendo 

depois vendida pela PENARROYA Oxide AS18 para a Plumbum Mineração 

Metalúrgica.

Pouco tempo depois da sua instalação, a companhia recebeu inúmeras 

reclamações dos moradores, em relação à morte de gado bovino e eqüino e à perda de 

produção de hortas, assim a usina adquiriu dos fazendeiros as terras próximas a ela para 

resolver o impasse. Mais tarde a COBRAC foi fechada, resultado de um processo 

                                                
18 Empresa Francesa líder mundial em produção de óxidos de chumbo para fabricar baterias, cristais, plásticos e tubos 
de televisão. Criou a COBRAC em 1958 para atuar no Brasil, extraindo minério de chumbo do município de Boquira 
e o beneficiando em Santo Amaro.
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judicial acusando-a de poluir o Rio Subaé19. Entretanto o passivo ambiental gerado pela 

fábrica é sentido até os dias atuais devido à alta toxicidade do metal.

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2006), ao entrar em contato com o 

organismo o metal não sofre metabolização, é complexado por macromoléculas, sendo 

absorvido, distribuído e excretado diretamente. As vias de contaminação por chumbo 

mais frequentes são a inalação e a ingestão.

O chumbo é bem absorvido por inalação e até 16% do chumbo ingerido por 

adultos pode ser absorvido. Em crianças, o percentual absorvido através da 

via digestiva é de 50%. Uma vez absorvido, o chumbo é distribuído para o 

sangue onde tem meia-vida de 37 dias, nos tecidos moles, sua meia-vida é de 

40 dias e nos ossos, sua meia-vida é de 27 anos, constituindo estes o maior 

depósito corporal do metal armazenando 90 a 95% do chumbo presente no 

corpo. (MOREIRA, F.; MOREIRA,J., 2004 apud Brasil, 2006, p. 11).

De acordo com Silva (2003), desde a sua implantação em Santo Amaro, a 

Companhia sofreu resistências por parte da população local em razão da poluição 

através das suas chaminés e da contaminação do leito do rio Subaé. Este representa bem 

mais que um rio para a cidade, a sua importância histórica e econômica data do período 

da colonização do estado da Bahia, por causa da sua navegabilidade, sendo crucial para 

o desenvolvimento econômico dos municípios que ele corta. 

Inicialmente, as atividades de beneficiamento de chumbo eram realizadas pelo 

grupo Penarroya Oxady, em seguida sendo adquirida pelo Grupo Trevo. Segundo Di 

Guilio (2010), um dos motivos para que a usina de beneficiamento e minério de chumbo 

fosse instalada na cidade seria a sua característica de cidade pequena, desta forma as 

atividades da COBRAC estariam “longe dos holofotes dos grandes centros urbanos”, e 

ao mesmo tempo próximo a um grande centro urbano (a RMS) e desta forma havia uma 

permissividade em desenvolver as suas atividades com pouco (ou sem) controle dos 

impactos ambientais advindos.

Assim, nos primeiros anos de funcionamento da COBRAC, foi lançada na 

atmosfera grande quantidade partículas ricas em chumbo, que se depositou na superfície 

                                                
19 Instituto para o Desenvolvimento Ambiental-IDA. Disponível em http://www.ida.org.br/denuncias/77-
poluicao/173-poluicao-por-chumbo-em-santo-amaro-da-purificacao. Acessado em 03 de agosto de 2010 
às 13:19.
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dos solos adjacentes, nas residências, principalmente aquelas ao redor das usinas, e nas 

águas do rio Subaé. (Figueiredo, 2005; Cunha et al., 2005; Dos Anjos, 2003; Carvalho 

et al., 2003; Brasil, 2003; Silva, 2003). As atividades foram encerradas em 1993, 

motivadas em grande parte pelo declínio do preço do metal no mercado internacional e 

dos teores de chumbo no minério e em reservas de pequeno porte, além do alto custo 

operacional (DI GIULIO, 2010). Mas essas justificativas foram negligenciadas em 

muitos espaços de poder, prevalecendo, unicamente, o discurso sobre qualidade 

ambiental e a necessidade de ações de controle ambiental mais consistentes e efetivas 

que ganhava força no país a partir da década de 1980. É fato que a discussão sobre 

qualidade e saúde ambiental é deveras importante, mas acreditar que esse foi o único 

motivo, ou então o mais decisivo, nas ações para o fechamento da Companhia é ser, no 

mínimo, inocente. Adicionado aos fatos já mencionados, tiveram às pressões em todos 

os níveis de governo (Municipal, Estadual e Federal). O Governo Federal, pressionado 

por forças internacionais no tocante a ações de controle ambiental mais incisivas, 

pressionava o governo Estadual. E este por sua vez pressionava o Governo Municipal. 

Esse jogo acabou por culminar num decreto estadual que responsabilizou a companhia 

por contaminação ambiental.

O chumbo oriundo de atividades industriais pode se inserir de diversas formas 

no meio ambiente e no corpo humano, dependendo da concentração do metal, da área 

(se é urbana, grande centro industrial ou rural), do tipo de rota de exposição humana, a 

percolação do metal no ambiente...
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4. O CHUMBO E CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL

4.1 O uso do chumbo nas atividades industriais

O chumbo (Pb) é relativamente abundante na crosta terrestre com uma 

concentração média entre 10 e 20 mg/kg. As principais fontes naturais de chumbo são 

as emissões vulcânicas, o intemperismo geoquímico20 e nevoas aquáticas21. As rochas 

ígneas e metamórficas são as grandes fontes geológicas (WHO, 1995 apud PALIELLO 

& CHASIN, 2001). O chumbo ocorre como contaminante ambiental e as concentrações 

no meio ambiente cresceram com o aumento do seu uso nas indústrias. Com o advento 

da Revolução Industrial, as concentrações de chumbo no meio ambiente elevaram-se de 

forma alarmante, principalmente devido à introdução de compostos orgânicos de 

chumbo (chumbo tetraetila) como aditivo para gasolina.

O chumbo tem uma grande resistência à corrosão tanto em atmosferas urbanas, 

como rurais e marítimas, sendo uma das grandes justificativas para o seu uso em 

indústrias químicas e da construção. O metal ocorre em uma variedade de minérios, 

sendo a galena22 a mais importante fonte primária e a principal fonte comercial de 

chumbo. Pode-se encontrá-lo associados a outros minérios, como os que contém zinco, 

sendo que a proporção dos diversos metais determinam a origem geográfica dos 

minérios.(ASTDR, 1995 apud PALIELLO & CHASIN, 2001)

De acordo com Burgess(1995) apud Paliello&Chasin (2001), após extraído, o 

minério é britado e moído e pode encontrar de 3 a 8% de chumbo e concentrado por 

flotação diferencial. E que o processamento do chumbo é dado pelas operações de 

sinterização, fundição (redução) e refinamento. (tabela 1)

Tabela 1 – Reações durante a fundição do chumbo e exposição ocupacional (BURGESS, 1995 apud 
PAOLIELLO&CHASIN, 2001)

Operação Finalidade Equipamentos Reações Exposição 
ocupacional 

(concentração 
da emissão)

Sinterização Converter 
sulfetos em 
óxidos e 
sulfatos

Máquinas de 
sintetizar 
1.000°C

2 PbS + 3O2       2PbO 
+ 2SO2

SO2 (0–6,5% no 
fluxo)
Poeira contendo 
Pb (20–65%)

                                                
20 Intemperismo químico que atua na alteração das rochas.
21 Emissões provinientes do mar
22 Sulfeto de Chumbo (PBS)
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Fundição 
(redução)

Remove as 
impurezas, 
reduz 
componentes 
do Pb contendo 
94-98% de Pb e 
escória

Alto forno de 
chumbo 2PbO + 2C    2Pb + 

2CO

PbO + CO      Pb + CO2

CO (2%)
SO2 (0,01–
0,25%)
Poeira de silício
Poeira de Pb
Outros óxidos 
metálicos

Drossagem Remoção de 
Cu, S, As, Sb e 
Ni da solução

Panelas de 
drossagem

Várias Impurezas na 
barra
Cu, Sn, Bi, As, 
Cu, CdO, Sb, 
CO, SO2

Poeira de Pb

O chumbo é bastante usado na forma de lâmina ou tubos adicionando a sua 

resistência à corrosão a flexibilidade adquirida no formato. Tem o seu uso direcionando 

para revestimentos de cabos, como ingrediente de soldas e em material de revestimento 

na indústria automotiva, sendo ainda um material protetor contra radiações ionizantes.

Além desses usos, o metal também serve como metalizante para coberturas protetoras, 

na manufatura de baterias, em revestimento de cabos e em compor uma variedade de 

ligas. 

Cerca de 40 % do chumbo é usado como metal, 25% em ligas e 35% em 

compostos químicos. Seus óxidos são utilizados nas placas de baterias elétricas e 

acumuladores, como agente componente na manufatura da borracha, como ingrediente 

nas tintas e como constituintes de vitrificados, esmaltes e vidros. Seus sais formam a 

base de muitas tintas e pigmentos. Os carbonatos e sulfatos de chumbo são usados como 

pigmentos brancos e os cromatos de chumbo fornecem pigmentos amarelo, laranja, 

vermelho e verde. (PAOLIELLO e CHASIN, 2001).

De acordo com Mavropoulus (1999), nos últimos anos a demanda de chumbo 

sofreu uma mudança em relação a sua utilização.

Seu emprego como antidetonante na gasolina e em tintas tem diminuído 

bastante, porém seu emprego em processos industriais tem aumentado 

significantemente. Usa-se chumbo na fabricação de canos para conduzirem a 

água, na fabricação de revestimento de cabos elétricos, de chapas para pias, 

cisternas e telhados, na indústria de acumuladores, etc. O arsenato de chumbo 

tem sido muito empregado como inseticida. (MAVROPOULUS, 1999 p.11)
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O chumbo também pode formar ligas com outros metais a exemplo do 

antimônio, arsênio, estanho e bismuto a fim de melhorar suas propriedades mecânicas 

ou químicas. Além da possibilidade de adição a ligas como latão, bronze e aço para 

obter certas características desejáveis (ATSDR, 1993 apud PAOLIELLO & CHASIN,

2001). 

4.2 Chumbo e o Corpo Humano

Os seres vivos necessitam de pequenas quantidades de alguns metais pesados 

como o cobalto, o cobre, o manganês, o estrôncio, e o zinco para a realização de funções 

vitais no organismo. Mas esses metais são considerados micronutrientes, uma vez que 

sua dose diária necessária é pequena e níveis excessivos desses elementos podem ser 

extremamente tóxicos. Já outros metais pesados como o mercúrio, chumbo e cádmio 

não possuem nenhuma função dentro dos organismos e a sua acumulação pode provocar 

graves doenças, sobretudo nos mamíferos. Quando lançados como resíduos industriais, 

na água, no solo ou no ar, esses elementos podem ser absorvidos pelos vegetais e 

animais das proximidades, provocando graves intoxicações ao longo da cadeia 

alimentar.

Já é de conhecimento que o chumbo se insere no corpo humano por diversas 

vias, desde a boca, nariz ou pele, podendo atingir pulmões, estômago, intestinos e entrar 

na corrente sanguínea. Em níveis tolerados, o sistema humano elimina o metal através 

das fezes e urina, mas se esta quantidade for superior ao tolerável, a capacidade de 

eliminação do corpo fica comprometida e começam a surgir possíveis problemas de 

saúde. Dentre estes, tem-se a anemia, fadiga, dores de cabeça, perda de peso e 

constipação. Atingindo níveis exageradamente elevados, pode causar dano cerebral ou 

mesmo a morte. A doença gerada pela intoxicação por chumbo é o Saturnismo 

(Chumbo e a Sua Saúde, 1990 apud MAVROPOULUS, 1999).

Os compostos de chumbo podem ser divididos em inorgânicos (sais e óxidos de 

chumbo) e em orgânicos (chumbo tetraetila e chumbo tetrametila). Uma vez absorvidos, 

todos os compostos inorgânicos atuam no organismo da mesma forma. Os compostos 

orgânicos são caracteristicamente lipossolúveis e podem ser absorvidos pela pele sã e 

por via respiratória. A absorção do chumbo pelo corpo humano é lenta e depende não só 

da dose como também de fatores tais como a idade do indivíduo, condições fisiológicas 

e nutricionais e possivelmente fatores genéticos. Os compostos de chumbo lipossolúveis 
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e projéteis de chumbo (chumbo inorgânico) quando alojados na pele e nos músculos 

permitem a absorção do metal. A deposição, retenção e absorção de partículas de 

chumbo no trato respiratório dependem do tamanho da partícula inalada, da sua 

densidade, da forma química, solubilidade, ritmo respiratório e do tempo de exposição.

(MAVROPOULUS, 1999)

Figura 4 – Rotas de exposição humana do chumbo
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Em exposições ocupacionais a via dérmica é umas das principais vias de 

contaminação. Já a via digestiva, pelo trato gastrointestinal, caracteriza uma exposição 

doméstica. Após a absorção, o chumbo é distribuído no organismo em escala diferente. 

No sangue, o chumbo que circula está quase sempre associado às hemácias, 

responsáveis pelo transporte de nutrientes no organismo a nível celular devido a 

presença da hemoglobina, o metal é facilmente transportado pelo corpo, sendo 

distribuído aos tecidos moles (maiores concentrações no fígado e rins) e aos ossos e 

dentes. É no osso que o metal armazena-se em maior concentração, cerca de 90% do 

chumbo encontrado no organismo sob a forma de trifosfato. O chumbo pode apresentar 

meias-vidas diferentes a depender do local de deposição do metal no organismo.

O chumbo absorvido e armazenado tem uma meia-vida de pelo menos 25 

anos no osso cortical denso (Jama, 1994). No sangue a meia-vida do chumbo 

é de aproximadamente 36 dias e medidas de concentração do metal são 

importantes nos diagnósticos de intoxicações agudas, para o controle não só 

de indivíduos expostos ocupacionalmente, mas também para o controle da 

população em geral. A meia-vida do metal em tecidos moles é de 

aproximadamente 40 dias (IPCS, 1995 apud MAVROPOULUS, 1999 p.15).

É pelo sangue que o chumbo pode ser transferido da mãe para o feto com nível 

do metal no sangue fetal similar ao do sangue materno (AAS, 1985 apud 

MAVROPOULUS, 1999). Quase todo o chumbo (cerca de 90%) ingerido e não 

absorvido é excretado pelas fezes e cerca de 75% é eliminado através da urina. Em 

pequenas quantidades o chumbo pode ser também eliminado pelo suor, saliva, unhas e 

cabelo. O chumbo pode ser encontrado no leite materno em pequenas quantidades.

4.3 Contaminação Ambiental por Chumbo

Nas populações urbanas, que são as mais afetadas pela contaminação ambiental 

por chumbo, calcula-se que aproximadamente um terço da quantidade diária de chumbo

derive de fontes atmosféricas. Essas fontes tendem a se concentrar em áreas de alta 

densidade populacional ou próximas a fundições de metais não ferrosos e refinaria. Já 

os compostos orgânicos de chumbo lançados no ar são resultantes, em sua maioria, de 

atividades industriais, como refinamento do chumbo primário e secundário. 

(PALIELLO & CHASIN, 2001). 
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No ar o chumbo é encontrado em forma particulada. Tais partículas, ao serem 

lançadas ao ar, podem ser removidas da atmosfera e transferidas para superfícies e 

compartimentos ambientais por deposição seca e úmida. A deposição do chumbo por 

precipitação úmida varia entre 40-70%, dependo de fatores como a localização 

geográfica e o nível de emissão aérea. Além da forma de precipitação, o tamanho da 

partícula também interfere no transporte atmosférico do metal. Partículas consideradas 

grandes (diâmetro maior que 2µm) precipitam logo na atmosfera e normalmente 

próximas às fontes de emissões, enquanto partículas pequenas são transportadas a 

muitos quilômetros da fonte emissora.

Os níveis de chumbo no solo têm influência direta das atividades antrópicas e 

pelo transporte do metal pelo ar, oriundo de diversas fontes, incluindo as atividades 

industriais. O Pb ocorre em plantas como resultado de captação e incorporação do 

metal. Estudos apontaram que existe uma relação positiva linear entre concentrações de 

chumbo em plantas e no solo, afetando em maior magnitude as plantas encontradas em 

regiões onde as concentrações ambientais do metal são elevadas. (DAVIES, 

THORNTON, 1989 apud WHO, 1995 apud PALIELLO & CHASIN, 2001; WHO, 

1989 apud PALIELLO & CHASIN, 2001)

A contaminação do solo pelo chumbo pode acontecer naturalmente e também 

por meio de atividades exercidas pelo homem (como mineração, indústria e transporte). 

Desta forma a quantidade de chumbo nos solos acaba variando de região para região, 

sendo assim, em regiões próximas às vias de tráfego intenso e de indústrias, os níveis de 

chumbo são bem mais elevados que os encontrados em áreas isoladas (Larini, 1993

apud MAVROPOULUS, 1999).

O solo pode ser considerado como um dos principais depósitos de chumbo, pois 

ao alcançá-lo, este contaminante pode ali permanecer indefinidamente. O acumulo de 

chumbo no solo ocorre principalmente em função da taxa de deposição (úmida e seca) 

da atmosfera. O metal apresenta-se de forma diversa no substrato edáfico: relativamente 

insolúvel (sulfato, carbonato ou óxido), solúvel, adsorvido e coprecipitado como 

sesquióxido, adsorvido em matérias orgânicas coloidais ou complexado no solo (IPCS, 

1995 apud PAOLIELLO & CHASIN, 2001). Em grande parte dos casos, o metal é 

retido no solo e muito pouco é transportado para as águas (tanto superficiais como 

profundas). São diversos os fatores que interferem nesse transporte dentro do solo como 
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na sua disponibilidade, como o pH23, composição mineral do solo, quantidade e tipo de 

matéria orgânica, presença de coloides inorgânicos e óxidos de ferro. Dentre estes 

fatores destaca-se o pH do solo como forte influente na mobilidade do metal, podendo, 

o chumbo, sofrer modificações, formar compostos menos solúveis e tornar-se menos 

disponível.

A liberação do chumbo de complexos orgânicos para a forma solúvel e, 

portanto a sua disponibilidade, é altamente dependente do pH. Em solos com 

pH ≥ 5 e contendo menos de 5% de matéria orgânica, o chumbo atmosférico 

é retido na camada superior (2-5 cm). Em solos que apresentam alto teor de 

matéria orgânica e num pH entre 6 e 8, o chumbo pode formar complexo 

orgânicos insolúveis; se o solo tem menos matéria orgânica e o mesmo pH, 

complexos de óxidos de chumbo hidratados podem-se formar ou o chumbo 

pode-se precipitar na forma de carbonatos ou fosfatos. Em pH entre 4 e 6 os 

complexos orgânicos de chumbo tornam-se solúveis e sofrem lixiviação ou 

podem ser absorvidos pelas plantas.(PAOLIELLO & CHASIN, 2001 p.56)

Após a deposição do chumbo na água, oriundo do ar ou da lixiviação do solo, o 

metal pode ser encontrado como sedimento ou em solução, dependendo do pH da água 

e dos sais dissolvidos nela. Água potável com baixo pH e baixas concentrações de sais 

dissolvidos podem carrear quantidades de chumbo vindas de soldas, encanamentos e 

ferragens, cisternas e reservatórios. O valor de tolerância para chumbo em água potável 

que era de 50 µg/litro em 1984 (WHO, 1984 apud MAVROPOULUS, 1999) foi revisto 

em 1993, passando para 10 µg/litro (WHO, 1993 apud MAVROPOULUS, 1999).

Observou-se que em pH > 5,4 a solubilidade total de chumbo é de 

aproximadamente 30µg/L em águas duras (isto é, com alto teor de cálcio 

dissolvido) e de aproximadamente 500 µg/L em águas moles (isto é, com 

baixos teores de cálcio) (ASTDR, 1993). Íons de sulfatos, se presentes em 

águas moles, limitam a concentração de chumbo na solução pela formação de 

sulfato de chumbo. Acima de pH 5,4 os carbnatos de chumbo (PbC3 e 

Pb2(OH)2CO3) também limitam sua concentração (ATDR,1993). 

(PAOLIELLO & CHASIN, 2001 p.55)

                                                
23 O pH consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer.



56

Anjos (2003) propôs um modelo de fluxo hídrico e transferência de metais na 

wetland24 do sítio da COBRAC (figura 5). Mesmo se tratando de um modelo de fluxo 

hídrico, que acaba por destacar as águas, dar para perceber a relação destas com os 

demais recursos e fatores ambientais, como o ar, o solo e as plantas. Podendo a partir 

dele, analisar uma das formas de contaminação ambiental por chumbo. Além desse 

modelo, o autor propôs um modelo conceitual hipotético, no qual ele utiliza as águas 

das chuvas como fonte de energia, sendo responsável pelo processo de lixiviação e 

solubilidade dos metais (mecanismo de liberação da contaminação) e as águas 

superficiais como via de transporte do contaminante. (figura 6)

                                                
24

Wetlands consistem em áreas de baixa declividade cobertas com água temporária ou intermitente, que 
podem se desenvolver de forma natural ou construída pelo homem. Essas áreas são bastante usadas como 
técnica de controle da poluição advinda dos resíduos domésticos e industriais. A wetland da COBRAC é 
artificial, mas ela não foi construída para ser uma área de retenção de metais e nem de tratamento de 
efluentes. Ela na verdade é uma área alagada por causa de um aterro de ferrovia, com uma tubulação de 
descarga, desta forma ela é uma wetland não projetada para tal.(ANJOS, 2003)

Figura 5 – Modelo de fluxo hídrico proposto para a Wetland da Plumbum (COBRAC). (ANJOS, 2003)
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Esses dois modelos permitem entender o fluxo do contaminante e uma possível 

via de liberação e transporte deste, uma vez que a COBRAC instalou-se há 

aproximadamente 300 metros do leito do Rio Subaé, o solo da região é do tipo massapé, 

fácil de percolar água e os nutrientes, elementos e contaminantes que ela carrega, 

chegando ao solo, pode-se contaminar as plantas a partir das suas raízes.

Nas plantas superiores, o chumbo associa-se a parede celular. Porção do metal 

encontrado nas células das raízes pode-se combinar com novos materiais da parede 

celular e em seguida serem removidos do citoplasma para a parede celular. O chumbo 

restante nessas células provavelmente sofre pouca translocação para as outras partes da

planta, uma vez que foram identificados níveis muito menores em brotos e na estrutura 

foliar do que nas raízes. Nos demais animais terrestres existem uma correlação direta 

entre o chumbo acumulado nos tecidos e as concentrações do metal na dieta, mesmo 

que os níveis teciduais sejam quase sempre mais baixos. A distribuição do chumbo no 

organismo depende também, para algumas formas do metal, do metabolismo do cálcio. 

Entretanto, a forma mais tóxica, composto orgânico tetravalente do chumbo, não segue 

esse metabolismo.

Figura 6 – Modelo conceitual hipotético para sistema de barramento de escória e da wetland da Plumbum 
(COBRAC). (ANJOS, 2003)
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5. O QUE OS DOCUMENTOS NOS CONTAM

A análise dos documentos possibilitou criar três categorias a partir dos 

documentos analisados no Centro de Referencia de Documentação de Santo Amaro: 1) 

Limites Municipais e Desenvolvimento da Área Urbana; 2) Situação do Rio Subaé ; e 3) 

Dinâmica Populacional. E mais uma originária da análise dos jornais.

5.1. Limites municipais e desenvolvimento urbano

De acordo com os documentos, o município de Santo Amaro até meados do 

século XX possuía uma extensão territorial de 1.239 Km2 e fazia limites com os 

municípios de: Salvador, Alagoinhas, Cachoeira, Coração de Maria, Feira de Santana, 

Maragogipe, Irará, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos e São Sebastião 

do Passé. Contava com 14 distritos com estrutura econômica basicamente açucareira; o 

plantio de cana-de-açúcar modificou muito a estrutura vegetal dos distritos e da própria 

sede desde o período colonial. Além da cana, tinha-se o plantio do feijão, milho, 

mandioca, banana, arroz, frutas, dendezeiros (na parte litorânea do município) estes 

recursos complementavam a balança econômica de Santo Amaro, bem como a 

silvicultura e a pecuária; esta responsável pela abertura de áreas para pasto nos 

perímetros dos distritos e na área rural do município. Pereira (1958) afirma que em 1956 

a produção atingiu 267156 milhares de cruzeiros, refletindo a importância do açúcar na 

base econômica do município. Adicionado à cana-de-açúcar, tem a produção de fumo e 

da mandioca. 

Já a partir de 1961, pelas leis estaduais 1531, 1532, 1533 e 1534, de 20 de 

outubro, o município foi desmembrado, ficando com quatro distritos: Santo Amaro 

(sede), Acupe, Campinhos e Saubara e com uma extensão territorial de 604 Km2. O 

território santo-amarense foi, então, reduzido a mais de 50% (figura 7). Esta porção é o 

que compõe atualmente os municípios de Conceição do Jacuipe, Terra Nova, Amélia 

Rodrigues e Teodoro Sampaio. As atividades econômicas nesta época eram mais 

diversificadas. Há relatos da continuidade da atividade açucareira como carro-chefe na 

agricultura, complementada pelo plantio da mandioca, banana, arroz e frutas. Atividades 

industriais, com destaques para a Siderúrgica S.A e a Fundição São José na fundição de 

metais; a Companhia Brasileira de Chumbo (COBRAC) no beneficiamento do metal; a 

Indústria de Papel de Santo Amaro (INPASA) e BACRAFT, na produção de papéis; a 

Usina Passagem na fabricação de açúcar; e o Frigorífico MariscoMar responsável pelos 
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mariscos, situada no distrito de Acupe. As outras indústrias eram (e algumas ainda são) 

localizadas no perímetro urbano da sede, com uma estreita relação com os recursos 

naturais existentes. Como o caso da COBRAC que se instalou a apenas 300 metros do 

leito do Rio Subaé, contribuindo para o processo de contaminação do solo, do ar 

atmosférico e do rio pelo metal. Em relação às indústrias de papéis há o registro de que 

a celulose era extraída de bambus plantados na região, e para tal era necessário retirar a 

mata nativa e plantar os bambus em seu lugar. (ANJOS, 2003; DI GIULIO, 2010; 

MACHADO, 2004; SILVA et al, 2003; TAVARES, 1992)

Em 1989 Santo Amaro sofre o ultimo desmembramento, o qual auxiliou na 

formação do município de Saubara. A sua área atualmente é de 512 Km2 (figura 8). 

Nesta época a COBRAC e a INPASA ainda estavam em funcionamento. A primeira 

encerrou suas atividades em 1993 por meio de um decreto estadual, que a 

responsabilizou por contaminação ambiental.

Figura 7 – Área de Santo Amaro até 1961. 
Fonte: FERREIRA (1958.)
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Mesmo apresentando uma maior diversidade de atividades econômicas, a 

atividade agrícola ainda tem forte influência. De acordo com o censo agropecuário de 

2006, esta atividade ocupa uma área equivale a 17503 ha (175,03 Km2). Os produtos 

agrícolas estão divididos, segundo o IBGE em duas categorias: 1) Lavouras 

permanentes: banana, cacau, coco, dendê, laranja, manga, maracujá; e 2) Temporárias: 

abacaxi, amendoim, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho. Nota-se que com as 

mudanças sofridas desde o inicio do século XX, a atividade açucareira perdeu 

significativo espaço na economia do lugar e o espaço destinado ao plantio de cana foi 

significativamente substituído por outros produtos de base alimentícia bem como para a 

pecuária, extração madeireira e outras atividades econômicas (comércio, indústria...). 

Estas atividades de acordo com o IBGE, na Estatística de Cadastros Central de 

Empresas de 2008, consta com 821 unidades atuantes no município.

5.2. Situação do rio Subaé

A bacia do Subaé vem sofrendo com as pressões antrópicas desde o inicio do 

período colonial, principalmente com a extração de madeiras no Recôncavo Norte (nos 

séculos coloniais) e depois com a atividade canavieira seguida da pecuária. Devido a 

sua navegabilidade, a bacia do rio Subaé serviu para interesses econômicos e comerciais 

Figura 8 – Área atual de Santo Amaro. Mapa elaborado pele autora
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da região, aumentando assim a carga despendida sobre ele, tanto em relação a transporte 

como em outras atividades que ali foram se estabelecendo (lavagem de roupas, 

descartes de restos e resíduos de atividades agrícolas...)

Nos documentos analisados, há relatos e demonstração de certa preocupação 

com o rio e o seu uso pela população residente e a busca por alternativas em relação ao 

fornecimento de água de qualidade:

“A cidade que antigamente muito sofria por servir-se a 

população das águas lamosas e mal tratadas do Rio Subahé, tem 

hoje a melhor água possível, conduzida da serra da Pedra25 (2 

léguas a O. da cidade) pelo encanamento da Companhia 

Aquaria...” (PEDREIRA, 1977.)26

Como Santo Amaro está situado sobre as margens do rio Subaé e de seu 

afluente, o Sergimirim, a carga despejada no rio era constituída tanto de restos de 

animais, lixos oriundos da feira livre fixada no perímetro urbano da sede e ao lado do 

rio, insumos agrícolas, resíduos das fundições, e a partir da década de 1960 dos resíduos 

oriundos da COBRAC, degradando ainda mais o leito do rio por metais pesados. A 

proximidade com as águas do Subaé e, consequentemente, com áreas bastante 

povoadas, impôs a população o contato com material tóxico através da contaminação 

atmosférica provocada pela emissão de gases poluentes. Além da poluição do ar, as 

atividades da beneficiadora causaram degradação ambiental também em outros recursos 

como o solo e a água.(SILVA et al,2003)

5.3.Dinâmica populacional

Essa categoria foi criada a parti das observações na mudança do número de 

habitantes em Santo Amaro, podendo ser tanto pelos desmembramentos sofridos pelos 

municípios como por possíveis migrações para a cidade. Estas acabam pressionando o 

meio ambiente urbano e se relacionam às ocupações (edificações) analisadas nas 

                                                
25 Serra da Pedra corresponde hoje ao Arraial da Pedra. Um dos Distritos de Santo Amaro.
26 Relato de Francisco Vicente Viana em 1893, a descrever Santo Amaro no livro Memória Sobre o 
Estado da Bahia, 1893.
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fotografias aéreas. Desta forma é importante observar as informações retiradas dos 

documentos sobre a dinâmica populacional em Santo Amaro.

Segundo Ferreira (1958), em 1950 Santo Amaro tinha uma população de 85739 

habitantes, dos quais 42029 eram homens e 43710 mulheres, com predominância da cor 

parda (48717 indivíduos), seguida da preta (27602), branca (9049) e amarela (64). Essa 

população estava concentrada em aglomerações urbanas, que segundo o autor estavam 

assim distribuídas:

Tabela 2 – Distribuição Habitantes por aglomerações (segundo FERREIRA, 1958)

Cidade Habitantes Povoados Habitantes
Santo Amaro 12258 Coité do Meio 900
Vilas Habitantes Bom Jesus dos Pobres 250
Buracica 583 Ilha Grande 200
Campinhos 1519 Ilha Pequena 1200
Inhatá 3786 Picado 240
Jacú 247 São Francisco 1000
Lustosa 794 Pedra 320
Mata da Aliança 1965 Pitanga 370
Rio Fundo 1022 Pilar 1100
Saubara 4042 Cobiça 900
Traripe 2042 São Braz 370
Barão de Bom Jardim 1673 Ilha do Dendê 310
Acupe 2430 Lembrança 310
Conceição do Jacuípe 1380 Nova Suiça 270
Terra Boa 2320 Itapema 600
Povoados Habitantes Tanque de Senzala 260
Amparo 280 Ilha do Monte Cristo 100
Araripe 230 Tauá 350
Benguê 250 Apicum 130
Brejo do Andró 200 Arraial 200
Caduçu 200 Areia 320

As vilas de Acupe, Conceição do Jacuípe e Terra Boa foram criadas em 1953,

sendo o número de habitantes uma estimativa para 1957.

Pedreira (1977), afirma que em 1960 o município de Santo Amaro constava de 

47939 habitantes, dos quais: 28116 na cidade de Santo Amaro, 6508 em Acupe, 4518 

em Campinhos e 8797 em Saubara. Nesta época o município sofre desmembramento e o 

seu território é reduzido em mais de 50%. Já em 1970 houve uma discreta redução 

populacional, visto que a extensão territorial do município manteve-se. O número de 

habitantes passou então para 46812, dos quais: 29325 na cidade, 6955 em Acupe, 3647 
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em Campinhos e 6885 em Saubara. De acordo com o censo de 198027, a população total 

de Santo Amaro era de 57937 habitantes, sendo destes, 40990 da aérea urbana e 16947 

da área rural do município. O Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 

ano de 1990 não realizou o censo, sendo este feito em 1991, trazendo os seguintes dados 

sobre Santo Amaro28: o número total de habitantes de 54160, e destes 40894 na área 

urbana e 13266 na área rural do município. Mesmo apresentando uma discreta redução 

no numero total de habitantes, é importante ressaltar que em 1989, o município de Santo 

Amaro sofreu seu último desmembramento, contribuindo para a formação do município 

de Saubara. A extensão territorial santo-amarense passou de 604 Km² para 512 Km² 

(atual extensão). O censo de 200029 revela que o número de habitantes continuou 

crescendo, 58414 (44505 na área urbana e 13909 na rural). O censo de 201030 traz 

apenas o numero total de habitantes, sem discriminar a distinção urbano/rural, 

totalizando 57811 habitantes, apresentando uma redução de 603 habitantes.

Ao analisar os dados dos censos de 1950 a 2010, pode perceber que não houve 

variação significativa da população (figura 9).

                                                
27 http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=202&z=cd&o=4&i=P . Acessado em 15 de 
março de 2011 às 16:26
28 http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=202&z=cd&o=4&i=P. Acessado em 15 de 
março de 2011 às 16:20;
29 http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=202&z=cd&o=4&i=P . Acessado em 15 de 
março de 2011 às 16:22
30 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_bahia_pdf. 
Acessado em 15 de março de 2011 às 16:29.

Figura 9 – Gráfico de variação populacional de Santo Amaro de 1950 a 2010
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Apenas em 1950, que apresenta um número populacional elevado comparado às 

demais décadas, mas isto pode ser explicado pela sua extensão territorial, que na época 

era de 1.239 Km², sendo reduzido em 1961 por quatro leis estaduais a 604 Km². De 

1960 até 2010, poucas oscilações são percebidas, mesmo o município tendo uma 

redução de 92 Km² na extensão territorial. Pode-se, então, concluir que a densidade 

populacional do município é maior que em 1960, uma vez que há certa estabilidade no 

numero de habitantes, mas o perímetro do município foi reduzido, tendo-se um maior 

numero de habitantes por Km² em 2010 do que em 1960.

5.4 Análise dos jornais

Como os documentos analisados não tratavam sobre problemas associados ao 

chumbo, foram analisadas matérias jornalísticas datadas a partir de 1977, dezessete anos 

após a instalação da Companhia Brasileira de Chumbo na cidade de Santo Amaro.

As matérias corroboravam com alguns autores (Anjos e Sanchez,2001; Anjos, 

2003 e Di Giulio, 2010)  sobre a contaminação ambiental por chumbo na cidade de 

Santo Amaro, afirmando que umas das primeiras demonstrações do efeito da 

contaminação por chumbo em Santo Amaro se deu logo que a Companhia Brasileira de 

Chumbo começou a funcionar, quando os gados (eqüinos e bovinos) da fazenda ao lado 

começaram a morrer. Como medida a Companhia comprou as terras e indenizou os 

fazendeiros.

Os jornais traziam as denúncias sobre o Chumbo na cidade baseadas em 

pesquisas realizadas pelo Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia que 

apontavam presença de metais pesados no estuário do Subaé, além de pesquisas 

referentes à saúde do trabalhador e relatos da população.

A fábrica começou a funcionar em 1960 quando ainda pertencia ao grupo 

francês Peñarroya, que, sem medidas de controle da poluição ambiental 

contaminou o solo com o depósito de rejeitos a céu aberto; o Rio Subaé, que 

recebia os efluentes sem tratamento e seu estuário na Baía de Todos os 

Santos. Além do ar respirado pelos trabalhadores e a população da cidade. 

(Jornal A Tarde, 2005)31

                                                
31 25/02/2005 – A TARDE: Justiça – VÍTIMAS DE CHUMBO FAZEM PROTESTO
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As matérias denunciavam também o negligenciamento do poder público 

municipal frente aos problemas associados ao chumbo na cidade. Em muitos momentos 

(principalmente nos anos subsequentes a sua instalação) tratava a questão da 

contaminação ambiental enquanto inexistente ou não-associada à atividade de 

beneficiamento de chumbo. Essa postura estava vinculada a interesses políticos, uma 

vez que a fábrica era vista como uma mina de ouro, através de suas contribuições, como 

impostos. A ausência de uma fiscalização mais incisiva para a implementação de 

medidas antipoluentes contribuiu, e muito, no impacto negativo ao ambiente e à saúde 

da comunidade.

A produção de chumbo em Santo Amaro acabou em 1993, mas deixou o 

rastro de uma epidemia ao contaminar milhares de pessoas, entre ex-

trabalhadores, moradores nas proximidades da fábrica e pescadores. Os 

mariscos da localidade de Caieras, no estuário do Rio Subaé, foram 

condenados pelo Ministério da Saúde, em 2003, e há registros de alterações 

genéticas em animais e mulheres. Apesar das evidências da contaminação 

terem sido apontadas por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e 

pelo órgão ambiental da época, desde a década de 70, a fábrica funcionou, na 

maior parte do tempo, sem restrições dos poderes públicos. (Jornal A Tarde, 

2005)32

Com a discussão sobre a contaminação por chumbo em Santo Amaro houve 

relatos de possíveis migrações dentro da cidade, com a proposta de remoção de famílias 

das áreas próximas as COBRAC, pelo menos num raio de 500 metros da COBRAC, 

distancia essa que foi proposta baseada em estudos que detectaram chumbo em crianças 

residindo a esse raio da companhia.

As famílias situadas a 500 metros da Companhia Brasileira de Chumbo –

Cobrac – serão removidas a partir da próxima semana. Este é o desejo 

manifestado pelos diretores da empresa, nas reuniões constantes que vem 

mantendo com os moradores. No entanto, a transferência pode ser adiada 

porque nem todos aceitam a proposta de indenização. A maioria esta disposta 

a deixar o local, mas na condição de receber outra casa e não o dinheiro. 

(Jornal da Bahia, 1980)33

                                                
32 01/03/2005 – ATARDE: Meio-ambiente – QUEM VAI PAGAR POR ISSO?
33 12 de Dezembro de 1980, JORNAL DA BAHIA: Poluição em Santo Amaro
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A análise dos documentos possibilitou outra visão sobre o passado da cidade de 

Santo Amaro, como afirma Gil (2008), “os dados documentais por terem sido 

elaborados no período que se pretende estudar, são capazes de oferecer um 

conhecimento mais objetivo da realidade”. “Mais objetivo”, entretanto não significa ser 

a única visão da realidade, pois aqui é considerado a não existência de neutralidade nas 

escritas.

Pelo contrário, estas possuem uma carga ideológica e política, que depende de 

onde procede cada documento, do momento histórico, das correlações de forças 

estabelecidas. Portanto, não teria como documentos de natureza oficial, quando tratam 

da época da COBRAC em Santo Amaro, levantar as discussões sobre o passivo 

ambiental das atividades de beneficiamento, nem sobre a saúde da população, em 

especial dos trabalhadores da Companhia, já que a conjuntura em grande parte do 

período das atividades indústrias desta em terras santo-amarenses coadunam com o 

período de ditadura militar brasileira. Como afirma Di Giulio (2010), um sistema 

político não democrático que desconsiderava a necessidade de circular a informação e 

também podava qualquer possibilidade de um processo decisório coletivo e 

participativo. O que mais uma vez justifica-se o uso de outras fontes documentais para 

suprir esta lacuna e ampliar o campo de visão sobre a estrutura de desenvolvimento da 

cidade.

Santo Amaro sofreu modificações em relação a sua extensão territorial, devido 

aos desmembramentos nos anos de 1961 e 1989. Com a redução territorial e certa 

linearidade populacional pode-se considerar que outros espaços foram apropriados e a 

própria estrutura habitacional da cidade se modificou, perdendo mais áreas verdes para 

construção. Já em relação às atividades econômicas que passaram da atividade 

açucareira (predominante até 1950), para uma maior diversidade: expansão comercial, 

algumas fabricas (para além das usinas de açúcar) e uma maior diversidade nas 

lavouras, tanto permanentes como temporárias.

Ao tratar do assunto Contaminação por Chumbo, pode-se considerar a real 

influência das atividades da COBRAC no que tange a maior ou menor concentração 

populacional dentro da cidade e como isso interferiu nas relações das pessoas com o 

lugar. Uma vez que uma simples transferência pode ser uma medida mais emergencial 

que, no entanto, mexe com relações estabelecidas historicamente no território, pois 
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muitos dos moradores que viviam próximos a Companhia já moravam lá antes dela se 

instalar e tinham desenvolvido um sentimento de pertença aquele lugar.

Diante da situação, muitas das famílias (cerca de 80) que ainda permanecem 

num raio de 500 metros da fábrica, mostram-se irredutíveis. “Não podemos 

ser despejados. Precisamos sobreviver em algum lugar e com o mínimo de 

dignidades”, diz, irritado, Milton Moreira. Ele informou que as 10 famílias 

que perderam suas casas vivem hoje em áreas diferentes, sem água e luz “e 

sem qualquer assistência da Prefeitura ou da Cobrac”. (Jornal da Bahia, 

1981)34

                                                
34

17 de maio de 1981, JORNAL DA BAHIA: Poluição da Cobrac.
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6 E AS FOTOGRAFIAS AÉREAS?

6.1. Fotointerpretação 1976 – 1989 

Neste período foi verificado o crescimento urbano margeando o centro da 

cidade. Foram identificadas quinze áreas da cidade em que houve diferenças em relação 

a edificações, neste período (Figura 10)35. Das quais dez circundam a região central da

sede.  Apenas uma encontra-se mais próxima a Companhia Brasileira de Chumbo. Três 

na saída da cidade em direção à rodovia BR-324. E apenas uma mais periférica, a 

sudeste da cidade, percorrendo o leito do rio Subaé. Pode-se considerar que a maior 

concentração próxima ao centro físico, vem da necessidade de estar mais próximo tanto 

ao centro de decisões político-econômicas da cidade quanto participar da vida sócio-

cultural que é concentrada na região central da sede. Mesmo atividades que se 

desenvolvem nas regiões mais periféricas bem como nos distritos de Santo Amaro, só 

têm visibilidade/credibilidade a partir do momento que se fazem presente no centro. À 

exemplo das rodas de capoeira, apresentações musicais, teatro, manifestações religiosas 

que acabam por serem mais “valorizadas” a partir do momento em que são 

vistas/exibidas no centro da cidade.

                                                
35 Os polígonos inseridos nos mapas não possuem diferença em relação as formas. São delimitações das 
aéreas de crescimento da mancha urbana .

Figura 10 – Mapa de crescimento da mancha urbana em Santo Amaro entre 1976 a 1989. Elaborado pela 
autora a partir da fotointerpretação das cenas de 1976 e 1989.



69

No inicio da década de 1970 a cidade de Santo Amaro possuía 29325 habitantes. 

Pouco mais de vinte anos depois, censo demográfico de 1991, a área urbana do 

município contava com 40894. Um aumento de 39% em cima d total de habitantes na 

sede em 1970. Um dos pontos que podem explicar esse aumento populacional seria uma 

possível migração para a cidade, tanto da zona rural com de outros locais, uma vez foi 

observado uma maior diversificação das atividades econômicas, sentidas na cidade a 

partir de 1960: siderurgia, fundição, indústria de papel, usina de açúcar, mas sem perder 

a característica agrícola marcante nos anos anteriores. Adiciona-se a esses fatores, a 

proximidade da cidade de Santo Amaro com a Região Metropolitana de Salvador, 

adquirindo aquela cidade uma característica de cidade-dormitório.

Dentre as definições de cidades-dormitório, a utilizada nesta dissertação é de 

cidades com um caráter residencial onde parte de seus moradores trabalham em uma 

cidade próxima, sendo esta de maior tamanho e com grande importância econômica, 

neste caso a relação entre algumas cidades do Recôncavo Baiano e a Região 

Metropolitana de Salvador. Dentre as características de cidades-dormitório tem-se a 

agressão ao meio ambiente, uma menor fiscalização às atividades desenvolvidas 

(industriais, agrícolas, economicas...), um baixo dinamismo econômico, um elevado 

crescimento populacional e expansão urbana em assentamentos precários de população 

de baixa renda.( OJIMA, da SILVA & PEREIRA, 2008)

Cano (1988 apud OJIMA, da SILVA & PEREIRA, 2008) afirma existir uma 

relação positiva entre a origem das cidades-dormitório e processo de urbanização dessas 

cidades. Grandes mudanças no processo de urbanização teriam sido provocadas pela

periferização dos assentamentos humanos e industriais e a especulação imobiliária,

fazendo surgir aí as “cidades-dormitório”.

6.2. Fotointerpretação 1989 – 1998

Neste período foi verificado o crescimento urbano margeando o centro da 

cidade. Foram identificadas cinco áreas da cidade em que houve diferenças em relação a 

edificações, neste período (Figura 9). O período analisado (nove anos) e uma possível

estabilidade na fixação de residências e nas migrações podem justificar o pouco numero 

de aéreas identificadas. Todas as cinco áreas margeiam o centro político-administrativo 

e comercial da cidade, muitas inicialmente se configurando com ocupações irregulares, 
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sem condições básicas iniciais de saneamento. Algumas áreas foram recentemente 

calçadas e canalizadas. (observado em campo)

É importante ressaltar que no inicio do período (1989) o município sofreu seu 

último desmembramento, ficando com a extensão territorial atual (512 Km2). Adiciona-

se a esta questão dados dos censos de 1991 e de 2000, anos próximos aos anos 

analisados deste período. O de 1991 contava com 40894 habitantes na área urbana e o 

de 2000 apresentou um total de 44505 nessa mesma área. O que aponta um crescimento 

mais discreto em relação ao outro período analisado, com um crescimento de 

aproximadamente 9%. É importante ressaltar que deve-se considerar a época e o 

intervalo de tempo. Existe uma tendência com o passar do tempo de estabilidade 

populacional das cidades.

Após a análise separada das edificações por período, casaram-se então os dois 

mapas gerados, resultando em um terceiro mapa o qual mostra a proximidade das áreas

nesses dois períodos. (Figura 12)

Figura 11 – Mapa de Crescimento da mancha urbana em Santo Amaro entre 1989 a 1998. Elaborado pela 
autora a partir da fotointerpretação das cenas de 1989 e 1998.
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Figura 12 – Mapa de crescimento da mancha urbana em Santo Amaro entre 1976 a 1989. Elaborado pela 
autora a partir da sobreposição dos produtos das figuras 10 e 11.
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Foi observada a relação de proximidade das áreas ocupadas o que só reafirma a 

tendências da população da cidade em se concentrarem espacialmente no centro da 

cidade. E evidenciou-se que apenas um polígono foi identificado próximo a área na qual

a COBRAC funcionava. Curiosamente é o polígono do período de 1989-98, intervalo 

que contém o ano que a Companhia encerrou suas atividades de beneficiamento do 

chumbo na cidade, ou seja, 1993.
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7. Santo Amaro – memória e contaminação ambiental por chumbo

7.1. O passado refletido no hoje

Foram realizadas onze entrevistas na faixa etária de 61 a 91 anos, com cinco 

participantes do sexo masculino e seis do sexo feminino. A grande maioria de 

empregados na COBRAC eram homens, e dos entrevistados, três trabalharam na 

Companhia.

A partir das análises das entrevistas, pôde-se notar que alguns pontos são 

consensuais entre os entrevistados e houve a possibilidade de traçar um período antes e 

um período depois da presença da COBRAC. Dentre os pontos convergentes, destacam-

se a qualidade atmosférica da cidade durante os primeiros anos de funcionamento da 

companhia, resultante em muito da falta de filtros nas chaminés da fábrica: 

“Antigamente, com a COBRAC, amanhecia tudo cinzento” (Entrevista 01 –

mulher, 78 anos, aposentada). 

“Aqui ó minha filha era uma fumaça alva” (Entrevista 03 – mulher, 70 anos, 

aposentada e liderança religiosa)

As entrevistas apontam também o reflexo das atividades da Companhia com o 

solo, plantações, animais e o rio Subaé:

O perímetro que circundava a COBRAC, aquilo ali não tinha produção de 

nada, acabou tudo. Um detalhe que muita gente não sabe em Santo Amaro é 

que até os gatos. Santo Amaro levou um período que não via gatos na rua, 

principalmente lá em cima perto da COBRAC... mas era exatamente a 

poluição por chumbo. (Entrevista 10 – homem, 73 anos, comerciante)

Disseram que a poluição era pro rio, porque a escoria ia pro rio. Eles então 

fizeram um tanque e disse que lavava a escória para não ir pro coisa. Tudo 

isso eu soube na ocasião. Se matava os peixes, de fato a pescada, os pescados 

dos rios diminuíram. Seu Zequinha que era dono da Fazenda Jericó que é 

bem ali em cima se queixava que os animais tavam ficando doente que a 

plantação tava oxidada. Deram até Zequinha como anormal. Ele se 

desgostou, vendeu a fazenda foi embora, a COBRAC, a indústria mesmo 

comprou. (Entrevista 07 – mulher, 91 anos, aposentada e historiadora)
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Alguns autores (Anjos e Sanchez,2001; Anjos, 2003 e Di Giulio, 2010) relatam 

que umas das primeiras demonstrações do efeito da contaminação por chumbo em 

Santo Amaro se deu logo que a Companhia Brasileira de Chumbo começou a funcionar, 

quando os gados (equinos e bovinos) da fazenda ao lado começaram a morrer. Como 

medida a Companhia comprou as terras e indenizou os fazendeiros.

Para a maioria dos entrevistados a qualidade ambiental em Santo Amaro 

melhorou depois que a COBRAC fechou as portas, uma vez que não se via mais as 

fumaças lançadas (estas já tinham diminuído por causa dos filtros que a companhia foi 

obrigada a colocar em suas chaminés) e a produção de escoria tinha cessado. E poucos 

foram os que associaram a contaminação no solo, nos estuários, na vegetação como um 

problema, já que não atingiam diretamente a população o que dificultava a associação 

com a qualidade ambiental.

Um ponto importante no discurso dos entrevistados foi a identificação de 

aspectos positivos na instalação da COBRAC em terras santo-amarenses. Como 

empregos gerados (diretos e indiretos), impostos (arrecadação do município), escola e a 

banda filarmônica da COBRAC. 

“(...) proporcionou trabalho. A única empresa que tinha, que veio para Santo 

Amaro que tinha 90% de funcionários da cidade” (Entrevista 09 – homem, 67 anos, ex-

trabalhador da COBRAC). 

“Trouxe empregos diretos e indiretos. Uma indústria sempre mexe.” (Entrevista 

10)

“Sim! A criação do SESI. Eram as indústrias que mantinha o SESI, depois 

entregou para prefeitura. Na época o SESI tinha até médico.” (Entrevista 01)

Outra questão que merece destaque é a relação entre doenças e a contaminação 

por chumbo. Alguns entrevistados apontaram que os grupos mais vulneráveis eram os 

trabalhadores da fábrica que tinham contato direto com o chumbo e as crianças também 

eram acometidas por doenças respiratórias, na época de funcionamento da COBRAC. 

“Nós respirávamos o ar dava aquele negoço, parecendo que tava comendo 

açúcar, dava na garganta” (Entrevista 09)
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“Crianças mesmo, na época, sofria, era falta de ar. Não era só quem trabalhava, 

mas se a gente pisava.” (Entrevista 05 – mulher, 61 anos, dona de casa e sambadeira)

Em alguns discursos pôde-se perceber a diferenciação existente em pessoas 

contaminadas com chumbo e pessoas que estão doentes por causa do chumbo. Uma vez 

que existe a confusão de que todo contaminado por chumbo vai morrer por causa disso:

Todos os trabalhadores da COBRAC estão com chumbo, mas dizer que tão 

doente devido ao chumbo. Teve pessoas, alguns colegas nossos que 

faleceram por causa do Saturnismo, teve problemas no sangue, teve 

problemas nos ossos... Agora tem pessoas que trabaharam na COBRAC, que 

estão vivos, que já têm uma idade maior que a minha, com 80 anos, 75, 78 e 

não demonstraram até o presente momento terem sido afetadas, não tou 

dizendo que não tenha chumbo, eu tou falando em está afetado e doente com 

problemas proveniente do problema do chumbo. (Entrevista 06 – homem, 68 

anos, ex-trabalhador da COBRAC)

Essa percepção em muito pode refletir o grau de exposição e a vulnerabilidade 

imunológica. Já que estudos apontam que os grupos mais suscetíveis ao chumbo em 

Santo Amaro, seriam os ex-trabalhadores e as crianças. (Machado, 2004; Tavares, 1992; 

Anjos 2003)

Já em relação à percepção dos locais mais contaminados por chumbo, houve 

uma maior diversidade de respostas. Foram apontadas cinco áreas possíveis: I) A área 

da COBRAC e as ruas próximas (três entrevistados); II) A área da COBRAC e as ruas 

que receberam as escórias do metal antes de serem calçadas (quatro entrevistados); III) 

A área da COBRAC e o rio Subaé, por causa da escoria que era depositada no solo bem 

como os mangues (um entrevistado); IV) Toda a cidade de Santo Amaro (um 

entrevistado); V) Toda a cidade de Santo Amaro e o seu entorno(um entrevistado). Em 

apenas uma entrevista se afirmou não ter conhecimento dos pontos da cidade mais 

contaminados.

Solicitou-se aos entrevistados que falaram sobre as ruas e escória do metal para 

calçamento destas que identificassem essas ruas. As respostas ficaram focadas mais no 

centro da cidade (devido à substituição dos calçamentos) e algumas invasões da cidade 

(Figura 13).
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Em relação ao papel do poder público, os discursos dos entrevistados 

convergiram para opiniões sobre a sua inoperância ou simplesmente o seu 

Figura 13 – Mapa das áreas contaminadas na visão do primeiro grupo entrevistado. Elaborado pela autora
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negligenciamento frente à saúde da população (em especial dos trabalhadores) assim 

como da qualidade ambiental. Já as matérias apontam que o poder público municipal em 

muitos momentos (principalmente nos anos subseqüentes a sua instalação) tratava a 

questão da contaminação ambiental como inexistente ou não-associada à atividade de 

beneficiamento de chumbo. Essa postura estava vinculada a interesses políticos, uma

vez que a fábrica era vista como uma “mina de ouro”, através de suas contribuições, 

como impostos. A ausência de uma fiscalização mais incisiva para a implementação de 

medidas antipoluentes contribuiu, e muito, para o impacto negativo no ambiente e à 

saúde da comunidade.

Além da visão descrita acima, nos discursos dos entrevistados foi percebido 

como o assunto Chumbo em Santo Amaro é tratado de acordo com o momento político. 

Em instantes é percebida como tragédia e ganha uma maior dimensão na vida santo-

amarense, a fim de sensibilizar uns e ao mesmo tempo direcionar os holofotes para uma 

questão, camuflando outros pontos importantes na vida santo-amarense. Em outros 

momentos o assunto é minimizado e até maquiado. Tudo dependendo do lugar que se 

fala.

Existia um médico que era chefe do departamento médico da COBRAC, vou 

omitir o nome. Ele dizia que tinha um soro especial para expulsar o chumbo 

do organismo da pessoa. O funcionário trabalhava, eu trabalhava na oficina 

mecânica, o funcionário trabalhava e era afetado pelo chumbo ia para ele (o 

médico).Quando chegava lá ele dizia quando era procurado pelo chefe da 

mecânica ele dizia: – Não se preocupe não que ele só vai levar dez dias e não 

terá mais chumbo volta pro trabalho. Mais tarde a pessoa voltava de novo 

com a incidência de chumbo. Só que depois que esse médico saiu da 

COBRAC, brigou com a COBRAC! Ele vem dizer que a COBRAC “era 

isso”, “aquilo”, “aquilo outro”. Arrasou dizendo que afetava. Porque não nos 

disse que nós estávamos sendo afetados na hora que ele era o responsável? 

(Entrevista 06)

O poder público, a prefeitura, incentivava por que estava rendendo imposto, a 

população estava trabalhando, entendeu? Não se deu ao cuidado de pensar na 

saúde e no meio ambiente. Porque o meio ambiente está se falando hoje em 

dia. É negocio talvez de dez anos pra cá, mas antigamente ninguém nem 

comentava mesmo. (Entrevista 07)
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7.2. Pegando a “conversa no meio do caminho”

Foram realizadas cinco entrevistas neste grupo na faixa etária de 33 a 58 anos. 

Sendo duas entrevistas feitas com mulheres e três com homens. Apenas um participante 

não é natural da cidade, residindo ali há apenas cinco anos. A manutenção da sua 

entrevista justifica-se pela sua ocupação na comunidade, ou seja: liderança religiosa 

com certo grau de inserção na cidade o que confere uma importância significativa do 

seu discurso.

A partir das entrevistas pôde-se perceber que o discurso sobre o meio 

ambiente/qualidade ambiental de Santo Amaro é mais direcionado para a situação do rio 

Subaé. Em alguns discursos são estabelecidas duas relações: contaminação por chumbo 

e o rio; contaminação por chumbo e o solo.

“A gente vê que o solo, como dizem, né! Eu não tenho conhecimento real da 

coisa, como dizem bastante contaminado e prejudica a nossa saúde.” (Entrevista 16 –

mulher,33 anos, dona de casa)

Começar com uma palavra, Tristeza. Porque eu escuto muito das pessoas 

mais velhas que dizem que tomaram banho no Rio Subaé, que brincaram no 

Subáe. E de repente, hoje passo pelo Subaé e não consigo às vezes nem 

acreditar que esse rio foi possível de um dia oferecer alegria... Eu não vejo 

como força, até mesmo as pessoas não estão preocupadas, na proposta 

política se vai se vão cuidar do Subaé ou não. (Entrevista 14 – homem, 35 

anos, liderança religiosa)

Mesmo quando as perguntas eram mais direcionadas para a contaminação por 

chumbo na cidade, o rio permeava as suas respostas, apenas uma entrevista que afirmou 

que na época de funcionamento da COBRAC o rio era menos poluído.

“Mesmo com a COBRAC não tinha essa poluição toda. Agora tá poluído. A 

gente tomava banho, mas agora... (Contaminação por chumbo) Vejo falar. O que eu 

estou vendo hoje é mais exploração política.” (Entrevista 13 – homem, 50 anos, gerente 

de loja)

Silva et al (2003) destaca que atualmente o rio Subaé passa por um intenso e 

gradativo processo de degradação em todo seu curso. E ao chegar à sede do município 

de Santo Amaro ele recebe mais uma carga de metais pesados, contribuindo para 
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degradar ainda mais o leito do rio. Entretanto é necessário pontuar que o processo de 

degradação do rio acompanha a história das cidades que se desenvolveram às suas 

margens, ou seja, ele continua sofrendo com as atividades desenvolvidas nas cidades, 

mesmo com uma legislação ambiental mais incisiva.

Outro ponto interessante nesta questão foi que duas das pessoas entrevistadas 

relataram seu interesse em relação ao assunto no momento em que foi noticiado na 

televisão. E os demais relataram a falta de divulgação das informações na própria 

cidade. Isto reafirma a importância dos meios de comunicação, mas serve de alerta para 

analisar como as informações sobre o assunto na cidade são centralizadas em alguns 

grupos. A falta ou a diluição de informação sobre a dinâmica do seu local e de como os 

fatos interferem em sua vida, acabam por separar a vida do individuo da vida do seu 

lugar. 

Não estão esclarecidos o suficiente. O que eles pensam que o rio só está 

contaminado na direção da fábrica. Então se você vai no Jericó, você pode 

brincar na água porque a água não tá contaminada. Se você sobe um pouco 

mais, você pode brincar porque a água não tá contaminada. Então eu acho 

que precisa de seriedade maior. (Entrevista 14)

Essa questão é muito camuflada aqui, né! Acho que uma associação, a 

AVICCA, tenta até divulgar, procurar os direitos dos antigos trabalhadores 

que deixaram suas viúvas, mas na há muita divulgação...Que a questão é 

muito além do que a mídia divulga...Só vi esse problema do chumbo, 

justamente me chamou a atenção na reportagem do Fantástico, porque até 

então não sabia da gravidade do problema.(Entrevista 12 – homem, 47 anos, 

professor municipal)

Este grupo de entrevistas também identificou só a geração de emprego como 

ponto positivo na vinda de indústrias, em especial da COBRAC, mas com ressalvas.

Foi a geração de emprego, né?! E a cidade cresceu. É ajudou a cidade a 

crescer, né! Com o fluxo de funcionários e também de empresas que vinham 

vender produtos, representantes de outras empresas (Negativo) Foi a parte do 

chumbo não ter sido bem tratada, a escória. Não foi avisado para a 

comunidade os riscos, os perigos. Como é que deveria ser tratado. Naquela 

época não existia uma presença ambiental muito forte. E aí as pessoas não 

tinham conhecimento do perigo ambiental que estavam enfrentando. 

(Entrevista 15 – mulher, 58 anos, Gestora Ambiental)
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Eles não colaboram com o social da cidade. Eles só vêm o que, trazer a 

questão da mão-de-obra. Que diga-se de passagem é uma mão-de-obra 

barata. Então eles não trazem assim, vamos dizer um progresso progressivo 

para a cidade. Eles só vêm o que, no interesse do que, de acumular o lucro. 

(Entrevista 12)

Por mais cuidado que tenha uma indústria, por mais cuidado que tenha com o 

ambiente, ela sempre traz uma interferência. Não adianta dizer que não tem 

interferência nenhuma por que sempre vai trazer uma interferência.(Entrevista, 14)

Além do Rio Subaé, as entrevistas apontaram o entorno da COBRAC como área 

mais contaminada da cidade, devido ao beneficiamento do chumbo e a utilização das 

escoria advindas do processo (Figura 14). O que destoou um pouco das citações do 

primeiro grupo de entrevistas (61 a 91 anos), uma vez que este identificou outros pontos 

da cidade.
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Figura 14 – Mapa da área contaminada na visão do segundo grupo entrevistado. Elaborado pela autora
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Quando se tocou no tema “Contaminação por chumbo e doenças” e quais os 

grupos mais vulneráveis, foram citadas doenças referentes ao coração, rins e músculos. 

Já sobre grupos mais vulneráveis, obtiveram-se dois grupos (ex-trabalhadores da 

COBRAC e as crianças) não divergindo da opinião do primeiro grupo de entrevistas e 

de estudos realizados na área (MACHADO, 2004; TAVARES, 1992; ANJOS 2003).

A maioria dos discursos traz o poder público como inoperante, além de fazerem 

algumas proposições, como utilizar a rede de ensino municipal para informar sobre a 

questão ambiental na cidade bem como fazer os alunos se sentirem inseridos no 

processo.

Por onde deveria até essa questão do chumbo, acho que a via que deveria tá 

disseminando essa informação seria a escola. Mas você não vê nenhum 

projeto na educação que dissemine o que? Essa questão. A matriz curricular 

do município colocou a área de conhecimento Meio Ambiente, mas pouco se 

fala sobre o ambiente de Santo Amaro. Principalmente o que? O ambiente 

humano da preservação da saúde. Porque muitos daqui, principalmente esses 

meninos que estudam aqui não vêem esse ponto negativo da COBRAC que 

veio pra aqui e muitos deles moram em locais que foram que, vieram esse 

aterro para pavimentação da rua deles. Aí eles também sofrem. (Entrevista 

12)

O que eu estou vendo hoje é mais exploração política, querer ganhar 

dinheiro. Até entre os próprios funcionários só pensam em dinheiro. Poderia 

ser assim, se a COBRAC prejudicou a gente, então chamava a empresa para 

reparar em algo. Mas eu não entendo porque onde tem escória nasce capim e 

querem construir casas. (Entrevista 13)

As falas refletiram uma necessidade de esclarecimento sobre problemas 

associados ao chumbo, tanto no corpo humano como no ambiente em geral. Além de 

uma maior socialização do assunto na cidade.

7.3. E a outra ponta do telefone sem fio?

Com esse grupo foram realizadas um total de 8 entrevistas na faixa etária de 20 a 

31 anos, sendo três homens e 5 mulheres distribuídos espacialmente pela cidade. Estes 

apresentam um discurso tangencial sobre o meio ambiente/qualidade ambiental de Santo 
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Amaro, sendo direcionado, quando abordam a questão do meio ambiente, para o rio 

Subaé, responsabilizando diretamente a população pela situação do rio. Em momento 

algum foram correlacionados o rio Subaé com a contaminação por chumbo. Esta estava 

associada ao solo. O percebido foi uma dissolução nas informações sobre o chumbo, 

mesmo entre os que detêm um grau certo grau de escolaridade (ensino médio ou 

superior). Vale ressaltar que a maioria falou ter conhecimento maior sobre o problema 

quando este foi veiculado na mídia.

“Tem jeito mais não (o rio Subaé). Tem um mutirão de gente limpando e no 

outro dia tá o povo jogando lixo de novo. Vi falando (sobre a contaminação por 

chumbo) na televisão” (Entrevista 21 – mulher, 31 anos, diarista)

“O prefeito poderia fazer coisa melhor, lima depois suja. Antigamente era mais 

limpo, se a população cuida-se” (Entrevista, 19 – mulher 20 anos, secretária)

“Sobre a contaminação na cidade, eu sei do solo, né?! Que o solo está 

contaminado. A situação foi muito camuflada” (Entrevista 20, homem, 26 anos, 

estudante)

Ao direcionar as perguntas para contaminação por chumbo na cidade, as 

respostas divagavam. Normalmente ficam entre o “não sei”, “não sei direito”, “pelo o 

que ouvi falar é isso”.

“Pensava que era chumbinho. Mas diz que é uma coisa que até nos mariscos 

pode ter.” (Entrevista 21)

Quando foram perguntados sobre a relação das indústrias que se instalaram na 

cidade com a população, imediatamente remeteu-se ao fornecimento de empregos, 

assim como os outros dois grupos, mas houve uma divisão nos discursos em dois 

grupos: i) um grupo que afirma gerar emprego para a população da cidade ii)o outro que 

afirmava na gerar tanto emprego como é divulgado para a população local.

“Pelo menos a grande maioria dos empregados (são de Santo Amaro).”

(Entrevista 20)

(risos) “a maioria quando chega e vai correr atrás do trabalho já tem gente de 

fora de outras cidades”. (Entrevista 21).
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Sobre a relação entre a contaminação por chumbo e a doenças, apenas um 

mostrou-se descrente sobre problemas associados ao chumbo e saúde humana. Os 

demais relacionaram com doenças já citadas anteriormente, como problemas renais nos 

ossos e câncer. Mas pode-se perceber uma homogeneidade em relação ao(s) grupo(s) 

mais vulnerável(is) e a localização.

Será?! Digo será porque ouço muito o povo falar que tá doente por causa do 

chumbo. Está doente, veja bem qualquer doença, é por causa do chumbo. 

Acho que só os trabalhadores e o pessoal que morou naquela área que pode 

ter algo relacionado ao chumbo. Porque muitos estão vendo que pode tirar 

algo e diz que é por causa da contaminação. ( Entrevista 18, homem, 22 anos, 

estudante)

Porque antes o que via falar é da galera que morava mais próxima, era mais 

vulnerável e que os funcionários que levavam a roupa para casa para lavar aí 

a família também (se contaminava). Agora mais não porque a cidade está 

como um todo. Doenças? Vi falar dos níveis de câncer. Tudo novo, doença 

nova (a contaminação por chumbo). Ninguém sabe, dos leigos né?! (risos) 

(Entrevista 20)

Sobre a área mais contaminada da cidade este grupo apontou em sua maioria, 

apenas o bairro que a COBRAC foi instalada e o seu entorno (figura 15). O que destoou 

das citações do primeiro grupo de entrevistas, uma vez que este identificou outros 

pontos da cidade, mas coadunou com a maioria de citações do segundo grupo.

Como nos outros discursos, a maioria aponta o poder público como inoperante

frente aos problemas associados ao chumbo em Santo Amaro. Apontando a necessidade 

de um maior esclarecimento sobre o assunto, em especial para os jovens, e uma maior 

socialização do assunto na cidade.

“Informações para os jovens. Um jornal que divulgasse as coisas da cidade. Isso 

foi muito abafado, ninguém sabe como o chumbo chegou até aqui, o que realmente 

aconteceu.” (Entrevista, 19)
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Figura 15 – Mapa da área contaminada na visão do terceiro grupo entrevistado. Elaborado pela autora
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7.4 Tentando estabelecer uma linha...

Ao sobrepor os mapas gerados a partir das entrevistas, pôde-se perceber como as 

informações espaciais sobre a contaminação ambiental pelo metal pesado advinda da 

atividade da Companhia Brasileira de Chumbo em Santo Amaro se diluíram nos grupos.  

A percepção visual (poluição atmosférica) e o fato de ter visto/sentido os efeitos da 

atividade da COBRAC, desde a sua implantação até o encerramento das suas atividades,  

possibilitou aos mais idosos, mesmos os que moravam distante da fábrica, manter uma 

lembrança sobre como as agressões das atividades interferiam no ambiente. (figura 16)

Já sobre os mais jovens pôde ser observado um distanciamento sobre o assunto, 

muitas respostas foram vagas sobre a localização espacial da contaminação. O interesse 

acaba sendo direcionado para o agora (o que está acontecendo no hoje e que 

compromete a cidade, e mais diretamente a sua vida) e não nos efeitos de fatos passados 

no presente.

Em relação ao uso das escórias da COBRAC na cidade, estudos (ANJOS, 2003; 

TAVARES, 1992; MACHADO, 2004) e documentos, como os jornais analisados, 

revelam a sua utilização em vias públicas como base para calçamentos e também há 

relatos de uso residencial (no quintal das casas, por exemplo)36. Estudos apontam que a 

qualidade do solo urbano em Santo Amaro é preocupante em relação a quantidade de 

elementos químicos como o chumbo, cádmio, níquel, zinco e arsênio.(Figura17)

A qualidade do solo urbano em Santo Amaro é preocupante. Elevada 

proporção das amostras excedeu o Valor de Referência de Qualidade (VRQ) 

para os seis elementos quimicos, revelando que os solos não podem sem 

definidos como limpos. O Valor de Prevenção foi frequentemente excedido 

por vários elementos químicos, particularmente o Chumbo (54% das 

amostras) e o Zinco (49% das amostras). O Valor de Intervenção Residencial, 

foi frequentemente excedido pelo Chumbo (23% das amostras), Cádmio 

(8%), Zinco (26%), Antimônio (8%), Arsênio (3%) e Níquel (3%) denotando 

riscos potenciais, diretos ou indiretos a saúde humana. Os locais com 

elevadas concentrações de elementos químicos estavam amplamente 

disseminados no espaço urbano.37

                                                
36 Mapa de Contaminação por elementos químicos em Santo Amaro da Purificação, 2010 (UFBA e 
AVICCA). Disponível em http://www.sat.ufba.br/site/main.asp?view=galeria&id=47.
37 Idem 36
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Um ponto importante foi o papel da mídia no conhecimento dos entrevistados 

em relação à contaminação. Muitos começaram a dar atenção ao assunto ou a conhecê-

lo a partir de matérias sobre o Chumbo em Santo Amaro, principalmente o que foi 

noticiado na televisão.

Foi sintomática a falta de divulgação das informações na própria cidade de 

forma mais ampla e responsável, uma vez que as informações sobre o assunto na cidade 

são centralizadas em alguns grupos e em certos momentos há uma exacerbação ou um 

camuflamento da situação.

Isto é preocupante, pois a falta, a diluição ou a distorção das informação, 

principalmente aquelas que estão vinculadas com a dinâmica local, acabam por separar 

a vida do individuo da vida do seu lugar, comprometendo uma possível intervenção 

positiva a fim de superar os problemas, pois estes indivíduos podem não se sentir da 

cidade (nem parte do problema e, consequentemente, nem parte fundamental na 

solução). Se não conhece o que aconteceu na sua história como poderá escrevê-la?
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Figura 16 – Mapa combinado das áreas contaminadas na visão dos três grupos entrevistados. Elaborado 
pela autora
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Figura 17 – Mapa de Contaminação por elementos químicos em Santo Amaro da Purificação, 2010. Disponível 
em http://www.sat.ufba.br/site/main.asp?view=galeria&id=47.
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Ao analisar o mapa de Contaminação por elementos químicos em Santo Amaro 

da Purificação e os gerados a partir das entrevistas, optou-se pelo grupo I 

(entrevistados entre 61 e 91 anos) para realizar a sobreposição com o mapa gerado a 

partir das fotointerpretações, produzindo-se um novo mapa que representa a relação 

entre as edificações (mancha urbana) e as ruas mais contaminadas pela escória (figura 

18). A análise dessa sobreposição sugere que existir uma relação entre o crescimento da 

mancha urbana identificado nas fotografias aéreas e as ruas com escórias apontadas pelo 

grupo I. Uma vez que o resíduo do chumbo foi usado no calçamento de áreas da cidade 

e as novas ocupações espaciais de Santo Amaro deram-se em locais sem calçamento, 

recebendo este posteriormente. Isto pode ser identificado na fala de um entrevistado.

Minha filha, quando eu cheguei praqui eu gostava, eu morava lá pro 

comércio, era um comércio só. Mas a dona da casa que eu morava que eu 

tinha minha casa própria em Cachoeira, vendi e aluguei uma aqui. Aí a dona 

da casa queria, pediu a casa por causa do irmão... Me joguei aqui em cima. 

Tinha mato, aqui tinha seis casas quando me mudei pra aqui. Lama dava aqui 

na canela, forrei minha casa de plástico e palha pra passar pra dentro. A água 

entrava pela frente e saia pelo fundo. A gente ficava em casa com tudo 

alagado. Era lama, lama mesmo. Mas graças a Deus eu acho que eu também 

me dei bem porque consegui esse lugar aqui, fiz a minha casa e Deus me 

abençoou. Eu também não vou falar mal daqui né?! Fiz a minha 

casa...(Entrevista 02, mulher, 71 anos, liderança religiosa)

O mapa gerado mostra uma proximidade entre os locais ocupados pelas 

edificações e as ruas com escórias de acordo com os entrevistados mais idosos. Houve 

sim uma mudança na paisagem da cidade e entre os fatores para tal pode ter sido a

localização da COBRAC, área que sofreu menor modificação em relação à ocupação 

humana, e o aumento de edificações em bairros próximos a centro da cidade, além da 

situação que estes se encontravam nos períodos analisados, como falta de calçamento e 

saneamento.  E essa falta de calçamento veio como a solução para o destino das escórias

do chumbo.
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Figura 18 – Mapa de Correlação entre as ruas contaminadas pela escória de acordo com os entrevistados do 
Grupo I e as áreas de crescimento da Mancha Urbana (1976-89 e 1989-98) Elaborado pela autora
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A COBRAC produziu aproximadamente 490.000 toneladas de escoria de metais 

pesados (principalmente, Chumbo e Cádmio). Uma parte dessa escória foi usada 

diretamente pela população em jardins e pátios de casas, nas praças e em áreas 

escolares, e até 1998, foi usada pela Prefeitura para a pavimentação de ruas e aterros. Os 

órgãos estaduais também fizeram uso dos resíduos das atividades de beneficiamento do 

metal, destinando para a construção de estradas. (ANJOS, 2003)

As mudanças socioambientais sentidas na cidade direcionam-se espacialmente 

do centro para a periferia, e essas mesmas áreas que são identificadas com um maior 

potencial de contaminação do solo por chumbo. Pela figura 18 pode-se observar que as 

áreas localizadas a Oeste para Sul tem-se uma grande influência de corpos hídricos, o 

que aumenta o transporte do contaminante pela cidade.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiro pode-se afirmar que as três metodologia, a analise documental, a 

fotointerpretação e a entrevista semi-estrutura, articuladas para analisar a dinâmica da 

paisagem enfatizada na contaminação ambiental por chumbo em Santo Amaro

funcionaram bem, enriqueceram a pesquisa e ampliou o campo de análise de percepção 

do ambiente, uma vez que trouxeram dados históricos importantes para compreender 

um pouco mais sobre a situação da cidade santo-amarense e as atividades desenvolvidas 

em seu espaço, especialmente relacionadas aos problemas associados ao chumbo 

oriundo de atividades industriais.

A análise dos documentos possibilitou outra visão sobre o passado da cidade de 

Santo Amaro, como afirma Gil (2008), “os dados documentais por terem sido 

elaborados no período que se pretende estudar, são capazes de oferecer um 

conhecimento mais objetivo da realidade”. “Mais objetivo”, entretanto não significa ser 

a única visão da realidade, pois aqui considera-se a não existência de neutralidade nas 

escritas.

Estas possuem uma carga ideológica e política, que depende de onde vem este 

documento, do momento histórico, das correlações de forças estabelecidas, portanto não 

teria como documentos de natureza oficial, quando tratam da época da COBRAC em 

Santo Amaro, levantar as discussões sobre o passivo ambiental das atividades de 

beneficiamento, nem sobre a saúde da população, em especial dos trabalhadores da 

Companhia, já que a conjuntura em grande parte do período das atividades indústrias 

desta em terras santo-amarenses coadunam com o período de ditadura militar brasileira. 

Como afirma Di Giulio (2010), um sistema político não democrático que 

desconsiderava a necessidade de circular a informação e também podava qualquer 

inclusão de um processo decisório coletivo e participativo. O que mais uma vez 

justifica-se o uso de outras fontes documentais para suprir esta lacuna e ampliar o 

campo de visão sobre a estrutura de desenvolvimento da cidade.

Santo Amaro sofreu modificações em relação a sua extensão territorial, devido 

aos desmembramentos nos anos de 1961 e 1989. Com a redução territorial e certa 

linearidade populacional pode-se considerar que outros espaços foram apropriados e a 

própria estrutura habitacional da cidade se modificou, perdendo mais áreas verdes para 
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construção. Já em relação às atividades econômicas que passaram da atividade 

açucareira (predominante até 1950), para uma maior diversidade: expansão comercial, 

algumas fábricas (para além das usinas de açúcar) e uma maior diversidade nas 

lavouras, tanto permanentes como temporárias.

Ao tratar do assunto Contaminação por Chumbo, pode se considerar a real 

influência das atividades da COBRAC no que tange a maior ou menor concentração 

populacional dentro da cidade e como isso interferiu nas relações das pessoas e o lugar. 

Uma vez que uma simples transferência pode ser uma medida mais emergencial que, no 

entanto, interfere com relações estabelecidas historicamente no território, pois muitos 

dos moradores próximos a Companhia já moravam lá antes dela se instalar e tinham 

desenvolvido um sentimento de pertença aquele lugar.

Diante da situação, muitas das famílias (cerca de 80) que ainda permanecem 

num raio de 500 metros da fábrica, mostram-se irredutíveis. “Não podemos 

ser despejados. Precisamos sobreviver em algum lugar e com o mínimo de 

dignidades”, diz, irritado, Milton Moreira. Ele informou que as 10 famílias 

que perderam suas casas vivem hoje em áreas diferentes, sem água e luz “e 

sem qualquer assistência da Prefeitura ou da Cobrac”. (Jornal da Bahia, 

1981)38

As análises das fotografias serviram para corroborar o que os documentos 

apresentaram: um aumento populacional da área urbana e certa estabilidade 

populacional com o passar do tempo. Estas análises também possibilitaram, 

visualmente, perceber que áreas foram ocupadas e se estas estavam próximas ou não do 

centro político-econômico da cidade bem como próximo a COBRAC. Analisar esta 

proximidade é importante, pois o primeiro período de fotointerpretação (1976-1989) 

corresponde com a segunda e terceira décadas de funcionamento da Companhia na 

cidade, com o processo de poluição atmosférica pelas emissões das chaminés e pelo 

maior número de reivindicações e denúncias sobre a contaminação por chumbo (das 

dezenove matérias analisadas onze foram publicadas neste período). Além do mais é 

importante enfatizar que para a população da cidade tudo era muito novo, não sabiam

qual a gravidade do problema, quem afetava diretamente e quais os ônus dessa situação.

                                                
38

17 de maio de 1981, JORNAL DA BAHIA: Poluição da Cobrac.
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Então evita-se a o epicentro do problema, mas esquecesse do seus efeitos ao redor, 

como a contaminação do solo e dos corpos hídricos e a poluição atmosférica.

Os entrevistados demonstram um conhecimento sobre a contaminação por 

chumbo na cidade e como este problema é associado ao ambiente de acordo com a 

época. Pode-se ver que as informações passadas por gerações foram se diluindo. Existe 

um fluxo decrescente de informações sobre o chumbo, enquanto contaminante, e a 

saúde ambiental (figura 19).

Com a diluição ou diminuição de informações sobre problemas associados ao 

chumbo em Santo Amaro, consequentemente, percebe uma diminuição da percepção e 

da possível relação entre as mudanças da paisagem e a contaminação do ambiente. Tal 

fato interfere em como a realidade é pensada e o que fazer para mudá-la. Já a figura 20 

relaciona o discurso dos entrevistados sobre a contaminação por chumbo e o tempo.

Enquanto o grupo I (entrevistados entre 61 a 91 anos) preocupa-se com as 

indenizações às famílias de ex-trabalhadores, os demais grupos nem chegam a tocar 

nesse assunto enquanto medida a ser tomada. No ponto de cuidar do ambiente, perpassa 

as discussões de políticas públicas e medidas que garantam o cumprimento destas. Os 

outros dois grupos primeiro sentem a necessidade de maior esclarecimento para uma 

posterior intervenção.

Figura 19- Fluxo de informações sobre a contaminação por chumbo por grupo entrevistado
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As duas possibilidades expostas nesta figura não são excludentes, e, sim 

complementares. As indenizações são importantes para as famílias dos ex-trabalhadores 

(vítimas diretas da contaminação) bem como o cuidar do meio ambiente para além dos 

recursos naturais, mas sim como o palco onde se estabelece as relações sociais que 

interferem diretamente nestes recursos. As informações sobre o assunto pode 

possibilitar a população instrumentos de pressão, de reivindicação para superar a 

realidade posta, contribuindo para despertar o sentimento de pertença dela para com 

Santo Amaro e quem sabe construir jovens protagonistas nesta luta a fim de minimizar 

os efeitos do contaminante ambiental na cidade.

Figura 20 – Relação entre as entrevistas por faixa etária e a contaminação por chumbo. 
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10. ANEXOS

I – Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições  e  padrões  de  lançamento  de efluentes, e 
dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelos arts. 6º, inciso II e 8º, inciso VII, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo 
em vista o disposto em seu Regimento Interno, e Considerando a vigência da Resolução 
CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, que dispõe sobre a balneabilidade;
Considerando o art. 9º, inciso I, da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política
Nacional dos Recursos Hídricos, e demais normas aplicáveis à matéria;
Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, baseado nos 
princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-
pagador, do usuário-pagador e da integração, bem como no reconhecimento de valor intrínseco 
à natureza;
Considerando que a Constituição Federal e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, visam 
controlar  o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o lançamento em níveis 
nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida;
Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser 
fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação;
Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos
Persistentes-POPs, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 204, de 7 de maio de 2004; 
Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à defesa de seus 
níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões específicos, de modo a assegurar seus 
usos preponderantes;
Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não 
necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para 
atender às necessidades da comunidade;
Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, 
não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas;
Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das 
águas, em relação às classes estabelecidas no enquadramento, de forma a facilitar a fixação e 
controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos propostos;
Considerando a necessidade de se reformular a classificação existente, para melhor distribuir os 
usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de qualidade requeridos, sem 
prejuízo de posterior aperfeiçoamento; e
Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a proteção da 
saúde,  garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria da qualidade de 
vida, levando em conta os usos prioritários e classes de qualidade ambiental exigidos para um 
determinado corpo de água; resolve:
Art.  1º  Esta  Resolução  dispõe  sobre   a  classificação  e  diretrizes  ambientais  para  o 
enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes.

CAPÍTULO I
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DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: I - águas doces: águas 
com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰;
II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; III - águas salinas: 
águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰;
IV -  ambiente  lêntico:  ambiente  que  se  refere  à  água  parada,  com  movimento  lento  ou 
estagnado;
V - ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes;
VI - aqüicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições 
naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático;
VII - carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um 
corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo;
VIII - cianobactérias: microorganismos procarióticos autotróficos, também denominados como 
cianofíceas (algas azuis) capazes de ocorrer em qualquer manancial superficial especialmente 
naqueles com elevados níveis de nutrientes (nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas 
com efeitos adversos a saúde;
IX - classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de água necessários ao 
atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros;
X -  classificação:  qualificação  das  águas  doces,  salobras  e  salinas  em  função  dos  usos 
preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros;
XI - coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em

forma de bacilos, oxidasenegativas, caracterizadas pela atividade da enzima-
galactosidase. Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas 
temperaturas de 44 - 45C, com produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes 
em fezes humanas e de animais  homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes 
ambientais que não tenham sido contaminados por material fecal;
XII - condição de qualidade: qualidade apresentada por um segmento de corpo d'água, num 
determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança adequada, frente às 
Classes de Qualidade;
XIII - condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados para o controle de 
lançamentos de efluentes no corpo receptor;
XIV - controle de qualidade da água: conjunto de medidas operacionais que visa avaliar a 
melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo de água;
XV - corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente; 
XVI - desinfecção: remoção ou inativação de organismos potencialmente patogênicos;
XVII - efeito tóxico agudo: efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos 
ou químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifestação que a antecede, em um curto 
período de exposição;
XVIII - efeito tóxico crônico: efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos 
ou químicos  que  afetam  uma  ou  várias  funções  biológicas  dos  organismos,  tais  como  a 
reprodução,  o  crescimento  e  o  comportamento,  em  um  período  de  exposição  que  pode 
abranger a totalidade de seu ciclo de vida ou parte dele;
XIX - efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento;
XX - enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, 
obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os 
usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo;
XXI  -  ensaios  ecotoxicológicos:  ensaios  realizados  para  determinar  o  efeito  deletério  de 
agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos;
XXII - ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes 
físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o potencial de risco à saúde humana; 
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XXIII - escherichia coli (E.Coli): bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae 
caracterizada pela atividade da enzima -  glicuronidase. Produz indol a partir do aminoácido 
triptofano. É a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o 
intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas;
XXIV - metas: é o desdobramento do objeto em realizações físicas e atividades de gestão, de 
acordo com unidades de medida e cronograma preestabelecidos, de caráter obrigatório;
XXV - monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de 
água,  que  pode ser contínua ou periódica, utilizada para acompanhamento da condição e 
controle da qualidade do corpo de água;
XXVI - padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de qualidade 
de água ou efluente;
XXVII - parâmetro de qualidade da água: substâncias ou outros indicadores representativos da 
qualidade da água;
XXVIII - pesca amadora: exploração de recursos pesqueiros com fins de lazer ou desporto; 
XXIX  -   programa  para  efetivação  do  enquadramento:  conjunto  de  medidas  ou  ações 
progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas intermediárias e final de 
qualidade de água estabelecidas para o enquadramento do corpo hídrico;
XXX - recreação de contato primário: contato direto e prolongado com a água (tais como 
natação, mergulho, esqui-aquático) na qual a possibilidade do banhista ingerir água é elevada;
XXXI - recreação de contato secundário: refere-se àquela associada a atividades em que o 
contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir água é pequena, como 
na pesca e na navegação (tais como iatismo);
XXXII - tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários 
aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais 
como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica;
XXXIII  -  tratamento  convencional:  clarificação  com  utilização  de  coagulação  e  
floculação, seguida de desinfecção e correção de pH;
XXXIV - tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração e desinfecção e correção 
de pH quando necessário;
XXXV - tributário (ou curso de água afluente): corpo de água que flui para um rio maior ou 
para um lago ou reservatório;
XXXVI - vazão de referência: vazão do corpo hídrico utilizada como base para o processo de 
gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária articulação das instâncias do 
Sistema  Nacional de Meio Ambiente-SISNAMA e do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos-SINGRH;
XXXVII - virtualmente ausentes: que não é perceptível pela visão, olfato ou paladar; e
XXXVIII  - zona de mistura: região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial de um 
efluente.

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA

Art.3º As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas, segundo a 
qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. Parágrafo  
único.  As  águas  de  melhor  qualidade  podem  ser  aproveitadas  em  uso  menos exigente, 
desde que este  não prejudique a qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes.

Seção I
Das Águas Doces
Art. 4º As águas doces são classificadas em: I - classe especial: águas destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;
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b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,
c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 
II - classe 1: águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA nº 274, de 2000;
d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e
e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. III - classe 2: águas que podem 
ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA nº 274, de 2000;
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 
com os quais o público possa vir a ter contato direto; e
e) à aqüicultura e à atividade de pesca.
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado;
b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
c) à pesca amadora;
d) à recreação de contato secundário; e e) à dessedentação de animais.
V - classe 4: águas que podem ser destinadas:
a) à navegação; e
b) à harmonia paisagística.

Seção II
Das Águas Salinas
Art. 5º As águas salinas são assim classificadas:
I - classe especial: águas destinadas:
a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; e
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. II - classe 1: águas que 
podem ser destinadas:
a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;
b) à proteção das comunidades aquáticas; e c) à aqüicultura e à atividade de pesca.
III - classe 2: águas que podem ser destinadas:
a) à pesca amadora; e
b) à recreação de contato secundário.
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:
a) à navegação; e
b) à harmonia paisagística.

Seção II
Das Águas Salobras
Art. 6º As águas salobras são assim classificadas: I - classe especial: águas destinadas:
a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral;
e,
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. II - classe 1: águas que 
podem ser destinadas:
a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;
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b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à aqüicultura e à atividade de pesca;
d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; e
e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo  e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e à irrigação de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto.
III - classe 2: águas que podem ser destinadas:
a) à pesca amadora; e
b) à recreação de contato secundário.
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:
a) à navegação; e
b) à harmonia paisagística.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 7º Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Resolução estabelecem limites 
individuais para cada substância em cada classe.
Parágrafo   único.  Eventuais  interações   entre   substâncias,   especificadas   ou  não   nesta 
Resolução, não poderão conferir às águas características capazes de causar efeitos letais ou 
alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida, bem como de restringir os usos 
preponderantes previstos, ressalvado o disposto no § 3º do art. 34, desta Resolução.
Art. 8º O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a proposta de 
enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo Poder Público.
§ 1º Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja suspeita da sua 
presença ou não conformidade.
§ 2º Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as incertezas de 
medição consideradas.
§ 3º A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores biológicos, 
quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas.
§ 4º As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não listados 
nesta  Resolução,  passíveis  de  causar  danos  aos  seres  vivos,  deverão  ser  investigadas 
utilizando-se  ensaios  ecotoxicológicos,  toxicológicos,  ou  outros  métodos  cientificamente 
reconhecidos.
§ 5º Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se necessários em 
decorrência  da  atuação  de  empreendedores  identificados,  as  despesas  da  investigação 
correrão as suas expensas.
§ 6º Para corpos de água salobras continentais, onde a salinidade não se dê por influência direta 
marinha, os valores dos grupos químicos de nitrogênio e fósforo serão os estabelecidos nas 
classes correspondentes de água doce.
Art. 9º A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de que trata esta 
Resolução serão realizadas pelo Poder Público, podendo ser utilizado laboratório próprio, 
conveniado  ou  contratado,  que  deverá  adotar  os procedimentos  de  controle  de  qualidade 
analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis.
§  1º  Os  laboratórios  dos  órgãos  competentes  deverão  estruturar-se  para  atenderem  ao 
disposto nesta Resolução.
§ 2º Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para quantificar as 
concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e/ou biota aquática poderão ser 
investigados quanto à presença eventual dessas substâncias.
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Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das 
classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência.
§ 1º Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as águas doces 
de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo  
receptor  demonstre  que  as  concentrações  mínimas  de  oxigênio  dissolvido  (OD) previstas 
não serão desobedecidas, nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de 
mistura.
§  2º  Os  valores  máximos  admissíveis  dos  parâmetros  relativos  às  formas  químicas  de 
nitrogênio  e  fósforo,  nas  condições  de  vazão  de  referência,  poderão  ser  alterados  em 
decorrência de condições naturais, ou quando estudos ambientais específicos, que considerem 
também a poluição difusa, comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para 
os usos previstos no enquadramento do corpo de água.
§  3º  Para  águas  doces  de  classes  1  e  2,  quando  o  nitrogênio  for  fator  limitante  para 
eutrofização,  nas  condições  estabelecidas  pelo  órgão  ambiental  competente,  o  valor  de 
nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 
2,18 mg/L para ambientes lóticos, na vazão de referência.
§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º não se aplica às baías de águas salinas ou salobras, ou outros 
corpos de água em que não seja aplicável a vazão de referência, para os quais deverão ser 
elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico. 
Art. 11. O Poder Público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras condições e padrões 
de qualidade, para um determinado corpo de água, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista 
as condições locais, mediante fundamentação técnica.
Art.  12.  O  Poder  Público  poderá  estabelecer  restrições  e  medidas  adicionais,  de  caráter 
excepcional e temporário, quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da vazão de 
referência.
Art. 13. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de 
água.

Seção II
Das Águas Doces
Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: I - condições 
de qualidade de água:
a)  não  verificação  de  efeito  tóxico  crônico  a  organismos,  de  acordo  com  os  critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais 
ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio 
ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido.
b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes;
c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;
d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes;
e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
g)  coliformes  termotolerantes:  para  o  uso  de  recreação  de  contato  primário  deverão  ser 
obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA no 
274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas 
durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em 
substituição ao parâmetro coliformes  termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo 
órgão ambiental competente;
h) DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L O2;
i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2;
j) turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT);
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l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e m) pH: 6,0 a 9,0.
II - Padrões de qualidade de água:
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III - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo intensivo, 
além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, aplicam-se os seguintes padrões em 
substituição ou adicionalmente:

Art 15. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos no artigo 
anterior, à exceção do seguinte:
I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam 
removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais;
II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a 
Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 
1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis)  
amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser 
determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente;
III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L;
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IV - turbidez: até 100 UNT;
V - DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2;
VI - OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2; VII - clorofila a: até 30 μg/L;
VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L; e, IX - fósforo total:
a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e,
b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico.
Art. 16. As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões:
I - condições de qualidade de água:
a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou internacionais

renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico 
padronizado ou outro método cientificamente reconhecido;
b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes;
c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;
d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes;
e) não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam 
removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais;
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não deverá ser 
excedido  um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 
menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral.
Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas 
durante o período de um ano, com freqüência bimestral. Para os demais usos, não deverá ser 
excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo  
menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral.  A  E.  Coli   
poderá  ser  determinada  em  substituição  ao  parâmetro  coliformes termotolerantes de acordo 
com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente;
h) cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de cianobactérias não 
deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L;
i) DBO 5 dias a 20°C até 10 mg/L O2;
j) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2;
l) turbidez até 100 UNT;
m) cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; e, n) pH: 6,0 a 9,0.
II - Padrões de qualidade de água:
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Art. 17. As águas doces de classe 4 observarão as seguintes condições e padrões: I - materiais 
flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes;
II - odor e aspecto: não objetáveis;
III - óleos e graxas: toleram-se iridescências;
IV - substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de 
navegação: virtualmente ausentes;
V - fenóis totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) até 1,0 mg/L de C6H5OH;
VI - OD, superior a 2,0 mg/L O2 em qualquer amostra; e, VII - pH: 6,0 a 9,0.

Seção III
Das Águas Salinas
Art. 18. As águas salinas de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: I - condições de 
qualidade de água:
a)  não  verificação  de  efeito  tóxico  crônico  a  organismos,  de  acordo  com  os  critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou 
internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico 
padronizado ou outro método cientificamente reconhecido;
b) materiais flutuantes virtualmente ausentes;
c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;
d) substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes;
e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
g) coliformes termolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a 
Resolução  CONAMA  nº  274,  de  2000.  Para  o cultivo  de  moluscos  bivalves destinados   à   
alimentação   humana,   a   média   geométrica   da  densidade   de   coliformes termotolerantes, de 
um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o 
percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 mililitros. Esses índices 
deverão ser mantidos em monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras. Para os demais usos 
não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termolerantes por 100 mililitros em 80% ou 
mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período  de  um  ano,  com  periodicidade  
bimestral.  A  E.  Coli  poderá  ser  determinada  em substituição ao parâmetro coliformes 
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente;
h) carbono orgânico total até 3 mg/L, como C;
i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; e
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j) pH: 6,5 a 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 0,2 unidade. II -
Padrões de qualidade de água:
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III - Nas águas salinas onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo 
intensivo,  além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, aplicam-se os seguintes 
padrões em substituição ou adicionalmente:

Art 19. Aplicam-se às águas salinas de classe 2 as condições e padrões de qualidade da classe
1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes:
I - condições de qualidade de água:
a)  não  verificação  de  efeito  tóxico  agudo  a  organismos,  de  acordo  com  os  critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais 
ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio

ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido;
b) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 2500 por 100 mililitros 
em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com  
freqüência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 
coliformes  termotolerantes  de  acordo  com   limites  estabelecidos  pelo  órgão  ambiental 
competente;
c) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C; e
d) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5,0 mg/L O2.
II - Padrões de qualidade de água:
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Art. 20. As águas salinas de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: I -
materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes;
II - óleos e graxas: toleram-se iridescências;
III - substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes; IV - corantes 
provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;
V - resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
VI - coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas 
durante o  período  de  um  ano,  com  freqüência  bimestral.  A  E.  Coli  poderá  ser  
determinada  em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente;
VII - carbono orgânico total: até 10 mg/L, como C;
VIII - OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/ L O2; e
IX - pH: 6,5 a 8,5 não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 0,2 unidades.

Seção IV
Das Águas Salobras
Art. 21. As águas salobras de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: I -
condições de qualidade de água:
a)  não  verificação  de  efeito  tóxico  crônico  a  organismos,  de  acordo  com  os  critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais 
ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio

ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido;
b) carbono orgânico total: até 3 mg/L, como C;
c) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/ L O2;
d) pH: 6,5 a 8,5;
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e) óleos e graxas: virtualmente ausentes;
f) materiais flutuantes: virtualmente ausentes;
g) substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes;
h) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; e
i)  coliformes  termotolerantes:  para  o  uso  de  recreação  de  contato  primário  deverá  ser 
obedecida  a  Resolução  CONAMA  nº  274,  de  2000.  Para  o  cultivo  de  moluscos  
bivalves destinados à   alimentação   humana,   a   média   geométrica   da  densidade   de   
coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, não 
deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes 
termolerantes por 100 mililitros. Esses índices deverão ser mantidos em monitoramento anual 
com um mínimo de 5 amostras. Para a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
película, bem como para a irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 
quais o público possa vir a ter contato direto, não deverá ser excedido o valor de 200 
coliformes termotolerantes por 100mL.
Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes 
por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de 
um  ano,  com  freqüência  bimestral.  A  E.  coli  poderá  ser  determinada  em  substituição  
ao parâmetro  coliformes   termotolerantes  de  acordo  com  limites  estabelecidos  pelo  
órgão ambiental competente.
II - Padrões de qualidade de água:
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III - Nas águas salobras onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo 
intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, aplicam-se os seguintes 
padrões em substituição ou adicionalmente:

Art. 22. Aplicam-se às águas salobras de classe 2 as condições e padrões de qualidade da 
classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes:
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I - condições de qualidade de água:
a)  não  verificação  de  efeito  tóxico  agudo  a  organismos,  de  acordo  com  os  critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais 
ou internacionais renomadas,comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico 
padronizado ou outro método cientificamente reconhecido;
b) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C;
c) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; e
d) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 2500 por 100 mililitros 
em 80% ou  mais  de  pelo  menos  6  amostras  coletadas  durante  o  período  de  um  ano,  
com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 
coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente.
II - Padrões de qualidade de água:

Art. 23. As águas salobras de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: I - pH: 5 a 
9;
II - OD, em qualquer amostra, não inferior a 3 mg/L O2;
III - óleos e graxas: toleram-se iridescências;
IV - materiais flutuantes: virtualmente ausentes;
V - substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes;
VI - substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de 
navegação: virtualmente ausentes;
VII - coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 coliformes 
termotolerantes por 100 mL em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o 
período   de  um  ano,  com  freqüência  bimestral.  A  E.  Coli  poderá  ser  determinada  em 
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substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente; e
VIII - carbono orgânico total até 10,0 mg/L, como C.

CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES

Art. 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 
indiretamente,  nos corpos de água, após o devido tratamento  e desde que obedeçam às 
condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. 
Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento:
I - acrescentar outras condições e padrões, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as 
condições locais, mediante fundamentação técnica; e
II - exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes, compatível com as 
condições do respectivo curso de água superficial, mediante fundamentação técnica.
Art. 25. É vedado o lançamento e a autorização de lançamento de efluentes em desacordo com 
as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução.
Parágrafo  único.  O  órgão  ambiental  competente  poderá,  excepcionalmente,  autorizar  o 
lançamento  de  efluente  acima  das  condições  e  padrões  estabelecidos  no  art.  34,  desta 
Resolução, desde que observados os seguintes requisitos:
I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado;
II  -  atendimento  ao  enquadramento  e  às  metas  intermediárias  e  finais,  progressivas  e 
obrigatórias;
III  -  realização  de  Estudo  de  Impacto  Ambiental-EIA,  às  expensas  do  empreendedor 
responsável pelo lançamento;
IV - estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento; e
V - fixação de prazo máximo para o lançamento excepcional.
Art. 26. Os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no âmbito de sua competência, 
deverão, por meio de norma específica ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, 
estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem 
presentes ou serem formadas nos processos produtivos, listadas ou não no art. 34, desta 
Resolução, de modo a não comprometer as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e 
final, estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água.
§ 1º No caso de empreendimento  de significativo impacto, o órgão ambiental competente 
exigirá,  nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de 
capacidade de suporte de carga do corpo de água receptor.
§ 2º O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os 
padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, 
estimando a concentração após a zona de mistura.
§  3º  Sob  pena  de  nulidade  da  licença  expedida,  o  empreendedor,  no  processo  de 
licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias, entre aquelas previstas nesta 
Resolução para padrões de qualidade de água, que poderão estar contidas no seu efluente.
§ 4º O disposto no § 1º aplica-se também às substâncias não contempladas nesta Resolução, 
exceto se o empreendedor não tinha condições de saber de sua existência nos seus efluentes. 
Art. 27. É  vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos Persistentes-POPs 
mencionados na Convenção de Estocolmo, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 204, de 7 de 
maio de 2004.
Parágrafo único. Nos processos onde possa ocorrer a formação de dioxinas e furanos deverá 
ser utilizada a melhor tecnologia disponível para a sua redução, até a completa eliminação.
Art. 28. Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água características em desacordo com
as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento.
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§ 1º As metas obrigatórias serão estabelecidas mediante parâmetros.
§ 2º Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias, os padrões de qualidade a serem 
obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado.
§ 3º Na ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem ser obedecidos os 
padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver enquadrado.
Art. 29. A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar poluição ou 
contaminação das águas.
Art. 30. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu 
lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como as águas de 
abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação.
Art. 31. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou lançamentos 
individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-se-ão a cada um deles ou ao 
conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental competente.
Art. 32. Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de 
resíduos  domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais e de quaisquer outras fontes 
poluentes, mesmo que tratados.
§ 1º Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá, simultaneamente: I -
atender às condições e padrões de lançamento de efluentes;
II  -  não  ocasionar  a  ultrapassagem  das  condições  e  padrões  de  qualidade  de  água, 
estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência; e
III - atender a outras exigências aplicáveis.
§ 2º No corpo de água em processo de recuperação, o lançamento de efluentes observará as 
metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final.
Art. 33. Na zona de mistura de efluentes, o órgão ambiental competente poderá autorizar, 
levando em conta o tipo de substância, valores em desacordo com os estabelecidos para a 
respectiva classe de enquadramento, desde que não comprometam os usos previstos para o 
corpo de água.
Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de mistura deverão ser 
objeto de estudo, nos termos determinados pelo órgão ambiental competente, às expensas do 
empreendedor responsável pelo lançamento.
Art. 34. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 
indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste 
artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:
§ 1º  O  efluente  não  deverá  causar  ou  possuir  potencial  para  causar  efeitos  tóxicos  aos 
organismos   aquáticos   no   corpo   receptor,   de   acordo   com   os   critérios   de   
toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
§ 2º Os critérios de toxicidade previstos no § 1º devem se basear em resultados de ensaios 
ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos aquáticos, e realizados no efluente.
§ 3º  Nos  corpos  de  água  em  que  as  condições  e  padrões  de  qualidade  previstos  nesta 
Resolução não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não se aplicam os 
parágrafos anteriores.
§ 4º Condições de lançamento de efluentes:
I - pH entre 5 a 9;
II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 
deverá exceder a 3ºC na zona de mistura;
III - materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o 
lançamento em  lagos  e  lagoas,  cuja  velocidade  de  circulação  seja  praticamente  nula,  os  
materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;
IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de 
atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente;
V - óleos e graxas:
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1 - óleos minerais: até 20mg/L;
2- óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L; e
VI - ausência de materiais flutuantes.
§ 5º Padrões de lançamento de efluentes:

Art. 35. Sem prejuízo do disposto no inciso I, do § 1o do art. 24, desta Resolução, o órgão 
ambiental 
competente poderá, quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da vazão de referência,  
estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário, aos 
lançamentos de efluentes que possam, dentre outras conseqüências:
I - acarretar efeitos tóxicos agudos em organismos aquáticos; ou
II - inviabilizar o abastecimento das populações.
Art. 36. Além dos requisitos previstos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis, os 
efluentes  provenientes  de serviços de  saúde  e  estabelecimentos  nos quais haja  despejos 
infectados  com  microorganismos  patogênicos,  só  poderão  ser  lançados  após  tratamento 
especial.
Art. 37. Para o lançamento de efluentes tratados no leito seco de corpos de água intermitentes, 
o órgão ambiental competente definirá, ouvido o órgão gestor de recursos hídricos, condições 
especiais.

CAPÍTULO V
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO

Art.  38.  O  enquadramento  dos  corpos  de  água  dar-se-á  de  acordo  com  as  normas  e 
procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH e Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos.
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§  1º  O  enquadramento  do  corpo  hídrico  será  definido  pelos  usos  preponderantes  mais 
restritivos da água, atuais ou pretendidos.
§ 2º Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de água esteja em 
desacordo  com  os  usos  preponderantes  pretendidos,  deverão  ser  estabelecidas  metas 
obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da qualidade da água para efetivação dos 
respectivos enquadramentos, excetuados nos parâmetros que excedam aos limites devido às 
condições naturais.
§ 3º As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a outorga e 
cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como o licenciamento, termos de 
ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão basear-se nas metas progressivas 
intermediárias e final aprovadas pelo órgão competente para a respectiva bacia hidrográfica 
ou corpo hídrico específico.
§ 4º As metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, deverão ser atingidas em
regime de vazão de referência, excetuados os casos de baías de águas salinas ou salobras, ou 
outros corpos hídricos onde não seja aplicável a vazão de referência, para os quais deverão ser 
elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico.
§ 5º Em  corpos de água intermitentes ou com regime de vazão que apresente diferença 
sazonal significativa, as metas progressivas obrigatórias poderão variar ao longo do ano.
§ 6º Em corpos de água utilizados por populações para seu abastecimento, o enquadramento e 
o   licenciamento  ambiental  de  atividades  a  montante  preservarão,  obrigatoriamente,  as 
condições de consumo.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 39. Cabe aos órgãos ambientais competentes, quando necessário, definir os valores dos 
poluentes considerados virtualmente ausentes.
Art. 40. No caso de abastecimento para consumo humano, sem prejuízo do disposto nesta 
Resolução, deverão ser observadas, as normas específicas sobre qualidade da água e padrões 
de potabilidade.
Art. 41. Os métodos de coleta e de análises de águas são os especificados em normas técnicas 
cientificamente reconhecidas.
Art.  42.  Enquanto  não  aprovados  os  respectivos  enquadramentos,  as  águas  doces  serão 
consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade 
atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente.
Art. 43. Os empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da publicação desta 
Resolução,  tiverem  Licença  de  Instalação  ou  de  Operação,  expedida  e  não  impugnada, 
poderão a critério do órgão ambiental competente, ter prazo de até três anos, contados a partir 
de sua vigência, para se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos previstos 
nesta Resolução.
§ 1º O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o cronograma das medidas 
necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 2º O prazo previsto no caput deste artigo poderá, excepcional e tecnicamente motivado, ser 
prorrogado por até dois anos, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta, ao qual se dará 
publicidade, enviando-se cópia ao Ministério Público.
§ 3º  As  instalações  de  tratamento  existentes  deverão  ser  mantidas  em  operação  com  a 
capacidade,  condições  de  funcionamento  e  demais  características  para  as  quais  foram 
aprovadas, até que se cumpram as disposições desta Resolução.
§ 4º O descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de 
petróleo será objeto de resolução específica, a ser publicada no prazo máximo de um ano, a 
contar da data de publicação desta Resolução, ressalvado o padrão de lançamento de óleos e 
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graxas a ser o definido  nos  termos do art. 34, desta Resolução, até a edição de resolução 
específica.
Art. 44. O CONAMA, no prazo máximo de um ano, complementará, onde couber, condições 
e padrões de lançamento de efluentes previstos nesta Resolução.
Art. 45. O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos infratores as sanções 
previstas pela legislação vigente.
1º Os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, no âmbito de suas respectivas 
competências, fiscalizarão o cumprimento desta Resolução, bem como quando pertinente, a 
aplicação das penalidades administrativas previstas nas legislações específicas, sem prejuízo 
do sancionamento penal e da responsabilidade civil objetiva do poluidor.
§ 2º As exigências e deveres previstos nesta Resolução caracterizam obrigação de relevante 
interesse ambiental.
Art. 46. O responsável por fontes potencial ou efetivamente poluidoras das águas deve 
apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, declaração de 
carga  poluidora,  referente  ao  ano  civil  anterior,  subscrita  pelo  administrador  principal  
da empresa  e  pelo  responsável  técnico  devidamente  habilitado,  acompanhada  da  
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
§ 1º A declaração referida no caput deste artigo conterá, entre outros dados, a caracterização 
qualitativa e quantitativa de seus  efluentes,  baseada  em  amostragem  representativa  dos 
mesmos, o estado de manutenção dos equipamentos e dispositivos de controle da poluição.
§ 2º O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e formas para apresentação da 
declaração mencionada no caput deste artigo, inclusive, dispensando-a se for o caso para 
empreendimentos de menor potencial poluidor.
Art. 47. Equiparam-se a perito, os responsáveis técnicos que elaborem estudos e pareceres 
apresentados aos órgãos ambientais.
Art. 48. O não cumprimento ao disposto nesta Resolução sujeitará os infratores, entre outras, 
às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e respectiva regulamentação.
Art. 49. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50. Revoga-se a Resolução CONAMA nº 020, de 18 de junho de 1986.

MARINA SILVA
Presidente do CONAMA
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II – Resolução CONAMA 397, de 03 de abril de 2008

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO No 397, DE 03 DE ABRIL DE 2008

Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, 
ambos  do art. 34 da Resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente-CONAMA no 357, de
2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos 
de  água   e   diretrizes   ambientais   para   o   seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições 
e padrões de lançamento de efluentes.

O CONSELHO  NACIONAL  DO  MEIO  AMBIENTE-CONAMA,  no  uso  das 
competências que lhe são conferidas pelos arts. 6o, inciso II e 8o, inciso VII, da Lei no 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno;

Considerando que a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA no

357, de 17 de março de 2005, estabelece em seu art. 44. que o CONAMA, no prazo máximo de um ano,
complementará, onde couber, condições e padrões de lançamento de efluentes previstos nesta Resolução,
e

Considerando que a Resolução CONAMA no 370, de 6 de abril de 2006, prorrogou o prazo 
para complementação das condições e padrões de lançamentos de efluentes, previsto no art. 44 da 
Resolução CONAMA no 357, de 2005, até 18 de março de 2007, resolve:

Art 1o O inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente-CONAMA no 357, de 17 de março 2005, passam a vigorar com a seguinte 
redação.

“Art. 34. ...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

§ 4o ...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor
não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura, desde que não comprometa os usos previstos para
o corpo d’água;

..................................................................................................................................................

§ 5o Padrões de lançamento de efluentes:

TABELA X - LANÇAMENTO DE EFLUENTES

PADRÕES

Parâmetros inorgânicos Valor máximo

Arsênio total 0,5 mg/L As

Bário total 5,0 mg/L Ba
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Boro total 5,0 mg/L B

Cádmio total 0,2 mg/L Cd

Chumbo total 0,5 mg/L Pb

Cianeto total 1,0 mg/L CN

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr6+

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr3+

Estanho total 4,0 mg/L Sn

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe

Fluoreto total 10,0 mg/L F

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg

Níquel total 2,0 mg/L Ni

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N

Prata total 0,1 mg/L Ag

Selênio total 0,30 mg/L Se

Sulfeto 1,0 mg/L S

Zinco total 5,0 mg/L Zn

Parâmetros orgânicos Valor máximo

Clorofórmio 1,0 mg/L

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L

Tricloroeteno 1,0 mg/L
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§ 6o O parâmetro boro total não será aplicável a águas salinas,
devendo o CONAMA

definir regulamentação específica, no prazo de seis meses a contar da publicação desta 
Resolução.

§ 7o O parâmetro nitrogênio amoniacal total não será aplicável em
sistemas de tratamento de esgotos sanitários.

...................................................................................................................

....................” (NR) Art. 2o  O CONAMA criará grupo de trabalho

para, no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, apresentar propostas complementares sobre condições e padrões de

lançamento de efluentes
para o setor de saneamento.

Art. 3o O CONAMA, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
através da criação de grupo de trabalho, avaliará proposta de novos parâmetros para
substâncias inorgânicas e orgânicas não contempladas na Tabela X da Resolução 
CONAMA no 357, de 2005.

Parágrafo único. O grupo de trabalho, dentre outros parâmetros, 
avaliará o estabelecimento de limite para a soma das concentrações dos parâmetros de 
metais pesados.

Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA 
Presidente do Conselho

ESSE TEXTO NÃO SUBSTITUI O 
PUBLICADO NO DOU nº 066, EM 

07/04/2008, págs. 68-69.



127

III – DECISÃO DE DIRETORIA Nº 195-2005- E, de 23 de novembro de 2005

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL

DECISÃO DE DIRETORIA Nº 195-2005- E, de 23 de novembro de 2005

Dispõe sobre a  aprovação dos Valores Orientadores para Solos e Águas 
Subterrâneas  no Estado de São  Paulo – 2005, em substituição aos Valores 
Orientadores de 2001, e dá outras providências.

A Diretoria Plena da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental, à vista do que consta do Processo nº E-532-2005, considerando a
manifestação do Departamento Jurídico, contida na Folha de Despacho PJ nº 1799-
2005, juntada às fls. 026, bem como o Relatório à Diretoria nº 060-2005- E, que acolhe,
DECIDE:

Artigo 10 – Aprovar os Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no
Estado de São Paulo
– 2005, constantes do Anexo Único que integra esta Decisão de Diretoria, em
substituição à Tabela de Valores Orientadores aprovada pela Decisão de Diretoria nº
014-01-E, de 26 de julho de 2001, e publicada no Diário Oficial do Estado,
Empresarial, de 26 de outubro de 2001, continuando em vigor o
Relatório “Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas
no Estado de
São Paulo”, também aprovado pela Decisão de Diretoria nº 014-01-E.

Parágrafo Único – Os Valores Orientadores aprovados por este artigo deverão ser
revisados em até 4 (quatro) anos, ou a qualquer tempo, e submetidos à deliberação da
Diretoria Plena da CETESB.

Artigo 20  – No prazo de 6 (seis) meses, contado da publicação desta Decisão de
Diretoria, as áreas técnicas competentes deverão submeter à Deliberação da 
Diretoria proposta de Norma Técnica CETESB, dispondo sobre a atualização do
Relatório “Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas
no Estado de São Paulo”, de que trata a Decisão de Diretoria nº 014-01-E.

Artigo 30 – Os Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas - 2005 deverão
ser adotados, no que couber, em todas as regras pertinentes da CETESB e nas
Normas Técnicas, já editadas ou a serem publicadas, especialmente as Normas
Técnicas P 4.230 (agosto de 1999) e P 4.233 (setembro de 1999) com alterações
posteriores, que dispõem, respectivamente, sobre a “Aplicação de Lodos de Sistemas
de Tratamento Biológico em Áreas Agrícolas – Critérios para Projeto e Operação” e
“Lodos de Curtumes – Critérios para o Uso em Áreas Agrícolas e Procedimentos para
Apresentação de Projetos”, que utilizem Valores Orientadores para a fixação de limite
de concentração de substâncias no solo ou nas águas subterrâneas por elas
estabelecido.

Artigo 4º – As áreas contaminadas somente serão reclassificadas nos casos em que
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todos os Valores de Intervenção (VI) das substâncias responsáveis pela contaminação
tenham sofrido alteração.

Artigo 5º – A Diretoria de Controle de Poluição Ambiental, no prazo de 160 (cento
e sessenta) dias, contado da publicação desta Decisão de Diretoria, deverá fixar
procedimento técnico-administrativo adequando as suas ações de controle aos novos 
Valores de Intervenção (VI).

Artigo 6º – Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo
seus efeitos na seguinte conformidade:

I – a partir de 1º de junho de 2006 – aplicação dos Valores de Intervenção 
(VI) para as substâncias que, em relação aos publicados em 2001, tenham sofrido
alteração para valores mais restritivos;

II – a partir da publicação desta Decisão – aplicação dos Valores de Intervenção
(VI) para as substâncias que, em relação aos publicados em 2001, tenham mantidos os
valores anteriores ou que tenham sofrido alteração para valores menos restritivos,
bem como dos Valores de Intervenção para as novas substâncias relacionadas no 
Anexo Único que integra esta Decisão de Diretoria.

ANEXO ÚNICO

a que se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria Nº 195-2005-E, de 23 de
novembro de 2005

VALORES ORIENTADORES PARA SOLOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
NO ESTADO DE SÃO PAULO

Os Valores Orientadores são definidos e têm a sua utilização como segue:

Valor de Referência de Qualidade - VRQ é a concentração de determinada
substância no solo ou na água subterrânea, que define um solo como limpo ou a
qualidade natural da água subterrânea, e é determinado com base em interpretação
estatística de análises físico-químicas de amostras de diversos tipos de solos e amostras
de águas subterrâneas de diversos aqüíferos do Estado de São Paulo. Deve ser utilizado
como referência nas ações de prevenção da poluição do solo e das águas subterrâneas
e de controle de áreas contaminadas.

Valor de Prevenção - VP é a concentração de determinada substância, acima da qual
podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea. Este
valor indica a qualidade de um solo capaz de sustentar as suas  funções primárias, 
protegendo-se os receptores ecológicos e a qualidade das águas subterrâneas. Foi
determinado para o solo com base em ensaios com receptores ecológicos. Deve ser 
utilizado para disciplinar a introdução de substâncias no solo e, quando 
ultrapassado, a continuidade da atividade será submetida a nova avaliação, devendo
os responsáveis legais pela introdução das cargas poluentes proceder o monitoramento
dos impactos decorrentes.
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Valor de Intervenção - VI é a concentração de determinada substância no solo ou na
água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde
humana, considerado um cenário de exposição genérico. Para o solo, foi calculado
utilizando-se procedimento de avaliação de risco à saúde humana para cenários de
exposição Agrícola-Área de Proteção Máxima – APMax, Residencial e Industrial. Para
a água subterrânea, considerou-se como valores de intervenção as concentrações que 
causam risco à saúde humana listadas na Portaria 518, de 26 de março de 2004, do
Ministério da Saúde - MS, complementada com os padrões de potabilidade do Guia
da Organização Mundial de Saúde - OMS de 2004, ou calculados segundo 
adaptação da metodologia da OMS utilizada na derivação destes padrões. Em caso
de alteração dos padrões da Portaria 518 do MS, os valores de intervenção para
águas subterrâneas serão conseqüentemente alterados. A  área  será  classificada 
como Área Contaminada sob Investigação quando houver constatação da presença de
contaminantes no solo ou na água subterrânea em concentrações acima dos Valores
de Intervenção, indicando a necessidade de ações para resguardar os receptores de
risco.
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VALORES ORIENTADORES PARA SOLO E ÁGUA SUBTERRÂNEA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Inorgânicos
Alumínio

7429-90-5 - - - - - 200
Antimônio 7440-36-0 <0,5 2 5 10 25 5
Arsênio 7440-38-2 3,5 15 35 55 150 10
Bário 7440-39-3 75 150 300 500 750 700
Boro 7440-42-8 - - - - - 500
Cádmio 7440-48-4 <0,5 1,3 3 8 20 5
Chumbo 7440-43-9 17 72 180 300 900 10
Cobalto 7439-92-1 13 25 35 65 90 5
Cobre 7440-50-8 35 60 200 400 600 2.000
Cromo 7440-47-3 40 75 150 300 400 50
Ferro 7439-89-6 - - - - - 300
Manganês 7439-96-5 - - - - - 400
Mercúrio 7439-97-6 0,05 0,5 12 36 70 1
Molibdênio 7439-98-7 <4 30 50 100 120 70
Níquel 7440-02-0 13 30 70 100 130 20
Nitrato (como N) 797-55-08 - - - - - 10.000
Prata 7440-22-4 0,25 2 25 50 100 50
Selênio 7782-49-2 0,25 5 - - - 10
Vanádio 7440-62-2 275 - - - - -
   Zinco                           7440-66-6 60 300 450 1000 2000 5.000

Hidrocarbonetos aromáticos voláteis
Benzeno 71-43-2 na 0,03 0,06 0,08 0,15 5
Estireno 100-42-5 na 0,2 15 35 80 20
Etilbenzeno 100-41-4 na 6,2 35 40 95 300
Tolueno 108-88-3 na 0,14 30 30 75 700
Xilenos 1330-20-7 na 0,13 25 30 70 500 
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Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (2)

Antraceno 120-12-7 na 0,039 - - - -
Benzo(a)antraceno 56-55-3 na 0,025 9 20 65 1,75
Benzo(k)fluoranteno 207-06-9 na 0,38 - - - -
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 na 0,57 - - - -
Benzo(a)pireno 50-32-8 na 0,052 0,4 1,5 3,5 0,7
Criseno 218-01-9 na 8,1 - - - -
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 na 0,08 0,15 0,6 1,3 0,18
Fenantreno 85-01-8 na 3,3 15 40 95 140
Indeno(1,2,3-c,d)pireno 193-39-5 na 0,031 2 25 130 0,17
Naftaleno 91-20-3 na 0,12 30 60 90 140 

Benzenos clorados (2)

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 na 0,41 40 45 120 700
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 na 0,73 150 200 400 1.000
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 na 0,39 - - - -
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 na 0,39 50 70 150 300
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 na 0,01 5 15 35 (a)
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 na 0,011 7 20 40 (a)
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 na 0,5 - - - (a)
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 na 0,16 - - - -
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 na 0,0065 - - - -
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 na 0,01 - - - -
Hexaclorobenzeno 118-74-1 na 0,003(3) 0,005 0,1 1 1 

Etanos clorados
1,1-Dicloroetano 75-34-2 na - 8,5 20 25 280
1,2-Dicloroetano 107-06-2 na 0,075 0,15 0,25 0,50 10
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 na - 11 11 25 280 

Etenos clorados
Cloreto de vinila 75-01-4 na 0,003 0,005 0,003 0,008 5

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 na - 5 3 8 30

1,2-Dicloroeteno - cis 156-59-2 na - 1,5 2,5 4 (b)
1,2-Dicloroeteno - trans 156-60-5 na - 4 8 11 (b)
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na 0,16 6 14 19 175

Aldrin (2) 309-00-2 na 0,0015 (3) 0,003 0,01 0,03 (d)
Dieldrin (2) 60-57-1 na 0,043 (3) 0,2 0,6 1,3 (d)
Endrin 72-20-8 na 0,001 (3) 0,4 1,5 2,5 0,6
DDT (2) 50-29-3 na 0,010 (3) 0,55 2 5 (c)
DDD (2) 72-54-8 na 0,013 0,8 3 7 (c)
DDE (2) 72-55-9 na 0,021 0,3 1 3 (c)
HCH beta 319-85-7 na 0,011 0,03 0,1 5 0,07

Tricloroeteno - TCE 79-01-6 na 0,0078 7 7 22 70
Tetracloroeteno - PCE 127-18-4 na 0,054 4 5 13 40 
Metanos clorados
Cloreto de Metileno 75-09-2 na 0,018 4,5 9 15 20
Clorofórmio 67-66-3 na 1,75 3,5 5 8,5 200
Tetracloreto de carbono 56-23-5 na 0,17 0,5 0,7 1,3 2 
Fenóis clorados

2-Clorofenol (o) 95-57-8 na 0,055 0,5 1,5 2 10,5
2,4-Diclorofenol 120-83-2 na 0,031 1,5 4 6 10,5
3,4-Diclorofenol 95-77-2 na 0,051 1 3 6 10,5
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 na 0,11 - - - 10,5
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 na 1,5 3 10 20 200
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 na 0,092 7 25 50 10,5
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 na 0,011 1 3,5 7,5 10,5

Pentaclorofenol (PCP) 87-86-5 na 0,16 0,35 1,3 3 9 
Fenóis não clorados
Cresóis
Fenol 108-95-2 na 0,20 5 10 15 140 
Ésteres ftálicos
Dietilexil ftalato (DEHP) 117-81-7 na 0,6 1,2 4 10 8
Dimetil ftalato 131-11-3 na 0,25 0,5 1,6 3 14
Di-n-butil ftalato 84-74-2 na 0,7 - - - -
Pesticidas organoclorados

HCH – gama (Lindano) 58-89-9 na 0,001 0,02 0,07 1,5 2 
PCBs

total na 0,0003 (3) 0,01 0,03 0,12 3,5 (1) - Procedimentos analíticos devem
seguir SW-846, com metodologias de extração de inorgânicos 3050b ou
3051 ou procedimento equivalente.
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(2) - Para avaliação de risco, deverá ser utilizada a abordagem de unidade toxicológica por grupo de substâncias.
(3) - Substância banida pela Convenção de Estocolmo, ratificada pelo Decreto Legislativo n° 204, de 07-05-
2004, sem permissão de novos aportes no solo.
na - não se aplica para substâncias orgânicas. (a)  somatória para triclorobenzenos = 20 µg.L-1. (b)  somatória para 1,2 dicloroetenos; = 50 µg.L-1.
(c)  somatória para DDT-DDD-DDE = 2 µg.L-1.
(d)  somatória para Aldrin e Dieldrin = 0,03 µg.L-1.
oOo
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10. APÊNDICES

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Esta é uma pesquisa que tem como título “Modelagem das mudanças socioambientais 
de Santo Amaro-Bahia no período de 1960 – 2010, na perspectiva de seus moradores: 
a industrialização e contaminação ambiental” vai tentar compreender como a cidade 
de Santo Amaro, na visão dos seus moradores, mudou a sua paisagem a partir da década 
de 1960 com a vinda da Companhia Brasileira de Chumbo até hoje; além de tentar 
entender como essa mudança interferiu na vida da sua população. Este estudo deseja se 
transformar em um material importante para analisar pontos referentes às questões do 
meio ambiente e da população da cidade, bem como fonte para auxiliar em futuros 
trabalhos que visem o planejamento de ações para reparar e/ou minimizar as ações 
humanas a cidade. Esta pesquisa tem como ponto central a opinião local e como vocês 
identificam (ou se há) uma relação entre a dinâmica social, econômica e a contaminação 
ambiental da cidade.
O seu nome não será divulgado, nem informações pessoais de sua vida. O importante 
neste estudo é saber qual a visão dos moradores de Santo Amaro, sobre a sua cidade em 
relação à paisagem local e a contaminação da cidade por metais pesados. Para lembrar o 
que foi conversado, poderá ser usado um gravador além do registro fotográfico. A 
qualquer momento você pode parar a entrevista, tem o direito de não responder uma ou 
outra pergunta, bem como pedir para não usar o gravador, bem como solicitar o não uso 
do registro fotográfico, sem que isto lhe traga prejuízo algum. No futuro, se você se 
arrepender de ter participado do estudo, poderá solicitar que retire a sua entrevista da
pesquisa sem nenhum problema.
Os riscos, para você e demais participantes do estudo, são mínimos, mesmo assim há 
uma preocupação para reduzi-los ao máximo, fazendo as entrevistas em horários 
combinados para não atrapalhar o seu trabalho e o seu dia a dia, e omitindo qualquer 
informação que venha a prejudicar você e os demais participantes. Além disso, se 
acontecer qualquer problema com a pesquisa, agora ou no futuro, a responsabilidade é 
minha, Marianna Pinto dos Santos Ferreira, pesquisadora responsável pelo 
desenvolvimento do estudo.
Eu me comprometo a trazer os resultados da pesquisa e só usar os dados das entrevistas 
e os seus resultados para comunicar a outros pesquisadores em reuniões e em revistas 
cientificas, e também para ajudar o governo a melhorar a formar de agir e se possível 
diminuir os danos relacionados à contaminação ambiental por chumbo. Se mais tarde 
houver alguma dúvida sobre essa pesquisa ou mesmo de desistir de participar dela, pode 
procurar o Núcleo de Pesquisa em Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade, que fica na 
Universidade Estadual de Feira de Santana, módulo 1 ou ligar para o mesmo pelo 
telefone 3224-8292.
Depois de ter sido esclarecido sobre as intenções dessa pesquisa, de como ela vai ser 
feita, do direito que você tem de não participar e de sair dela a qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo para você, de que seus dados pessoais não serão divulgados, e de estar 
ciente de como os resultados serão utilizados, caso concorde assine este termo de 
consentimento juntamente comigo e fique com uma cópia dele.

____________________________________
Entrevistado

____________________________________
Marianna Pinto dos Santos Ferreira

Pesquisadora Responsável

____________________________________
Fábio Pedro Souza de Ferreira Bandeira

Pesquisadora Colaborador
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Apêndice B –  Guia de Entrevista

Modelagem das mudanças socioambientais de Santo Amaro-Bahia no período de 

1960 – 2010, na perspectiva de seus moradores: a industrialização e contaminação 

ambiental.

PERFIL SOCIAL
N° do 

entrevistado(a): 

Idade:

Natural de: Quanto tempo mora em 
S.A

Endereço:

Escolaridade:

Estado Civil:

Ocupação:

Endereço 

(trabalho):

Renda:

GUIA PARA ENTREVISTA
I – O que representa para você:

Santo Amaro

O rio Subaé

Contaminação por chumbo

Qualidade ambiental

II – Como vê a relação entre as indústrias instaladas na cidade e a população

III – O representa (ou representou) a vinda da COBRAC para a cidade (ônus e bônus)

IV – Como era Santo Amaro antes da vinda da companhia e depois da instalação da 
companhia (se houve mudanças)

V – Se observa alguma relação entre a instalação da companhia e a dinâmica sócio-
econômica da cidade nos anos subseqüentes.

VI – O que representa a palavra CHUMBO
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VII – Se identifica alguma relação entre doenças e a contaminação por chumbo na 
cidade (SE EXISTE, SE HÁ GRUPOS MAIS VULNERÁVEIS, QUE GRUPOS 
SERIAM ESSES)

VIII – Se percebe alguma relação entre a contaminação por chumbo e a qualidade do 
ambiente

IX – Se tem conhecimento de como a população reagiu com as primeiras noticias da 
contaminação da cidade por chumbo

X – Se tem conhecimento das áreas da cidade mais contaminadas (QUAIS) 

XI – Utilização de fotografias da cidade nas cinco décadas (1960, 1970, 1980, 1990, 
2000) dos seguintes locais:

Região onde a Companhia se instalou

Locais (ruas) onde se utilizaram os resíduos de chumbo para o calçamento

Áreas próximas ao rio Subaé

Para, a partir das imagens, o(a) entrevistado(a) dizer se identifica ou não diferenças nos 
ambientes em épocas distintas

XII – Qual o papel dos órgãos públicos (como agem e como deveria agir)

QUESTIONÁRIO – MAIS VELHOS

I – Santo Amaro antes e agora em relação

(1) Era melhor (2) Era pior (3) Não mudou (4)  Não sabe

Em relação ao emprego: (1)  (2)  (3)  (4) ____________________________________

Aos serviços públicos: (1)  (2)  (3)  (4) ______________________________________

À segurança: (1)  (2)  (3)  (4) ______________________________________________

Ao trânsito: (1)  (2)  (3)  (4) _______________________________________________

Ao barulho: (1)  (2)  (3)  (4) _______________________________________________

Ao lixo: (1)  (2)  (3)  (4) __________________________________________________

À moradia: (1)  (2)  (3)  (4) ________________________________________________

À paisagem: (1)  (2)  (3)  (4) _______________________________________________
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IV – Na cidade existiu alguma coisa importante (objetos, lugares, construções, 
paisagens...) que já desapareceu?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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C – Fotos Utilizadas nas entrevistas e suas correspondentes atuais39

                                                
39 As fotos antigas (letras A, C, E, G, I, L, N, P) da cidade foram disponibilizadas pelo Senhor Florisvaldo, fotografo 
santo-amarense. As fotos atuais (letras B, F, H, M, Q) tiradas pela mestranda, a fotos correspondente a letra D está 
disponível em http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1068997&langid=5. (acessadas em 03 de abril de 
2012 às 09:33). As fotos (J e O) disponíveis em http://ngeloshow.blogspot.com.br/ (acessada em 3 de abril de 2012 
às 11:43)

A

B
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Patronato – Antiga escola de formação da Cidade de Santo Amaro. Localizada na saída 
NO da cidade

Rio Subaé, no centro da cidade.

C

D
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Ponte de acesso ao Mercado de Santo Amaro.

E

F



141

Rio Subaé próximo ao Convento dos Humildes

G

H
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Praça da Purificação – centro da cidade

I

J
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Cooperativa de Alcool e Açúcar. Localizada a SE da cidade.

L

M
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Praça do Rosário – centro da cidade

N

O
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Area próximo ao Conde – local do antigo desembargue de navios

P

Q
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D – Tabela dos jornais analisados

Matérias (seção) Autor Data Jornal

Chumbo Neles Emiliano José 1977 A Invasão

Confirmada a intoxicação de 170 crianças por resíduos de 

chumbo em Santo Amaro
Janio Lopo Dantas 08/10/1980 Jornal da Bahia

Confirmado: 170 crianças estão mesmo intoxicada Janio Lopo Dantas 08/10/1980 Jornal da Bahia

Poluição em Santo Amaro: COBRAC deverá reduzir a sua 

produção
Sem autoria 09/10/1980 Jornal da Bahia

Poluição em Santo Amaro: Prefeito Revoltado Janio Lopo Dantas 11/10/1980 Jornal da Bahia

Poluição em Santo Amaro: Famílias serão relocadas Sem autoria 12/10/1980 Jornal da Bahia

COBRAC intimida a transferir famílias Sem autoria 12/10/1980 Jornal da Bahia

Velhas mangas de filtro também contaminadas Sem autoria 14/10/1980 Jornal da Bahia

Poluição em Santo Amaro:Desativada uma parte da Cobrac, a 

vida melhorou
Janio Lopo Dantas 12/12/1980 Jornal da Bahia

Medidas antipoluentes nunca foram cumpridas Janio Lopo Dantas 17/05/1981 Jornal da Bahia

Cepram quer famílias longe da Cobrac 07/02/1985 Jornal da Bahia

Um projeto para a Baía (Meio Ambiente) Levi Vasconcelos 03/01/2002 A Tarde

Indústria abandonada em 1994 Olenka Machado 24/06/2002 A Tarde

MPF apóia comunidade de Santo Amaro contra a 

poluição (Meio Ambiente)
Olenka Machado 24/06/2002 A Tarde
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Crianças contamindas tratadas pela USP Sem autoria 06/07/2002 A Tarde

Projeto quer recuperar área contaminada Olenka Machado 16/12/2002 A Tarde

Vitimas de Chumbo fazem protestos (Justiça) Maiza de Andrade 25/02/2005 A Tarde

Quem vai pagar por isso? (Meio Ambiente) Maiza de Andrade 01/03/2005 A Tarde

Vítimas do chumbo querem ajuda 

– Histórias foram contadas a jornalistas franceses a fim de 

sensibilizar o país de origem da empresa que instalou fábrica 

(Saúde)

Cleidiana Ramos 08/09/2005 A Tarde


