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DAREDAÇÃO

Monitorar a qualidade do
ar no Porto de Santos. Este
éoobjetivodocontratoassi-
nado entre a Santos Port
Authority (SPA) ea empre-
saEngexEngenhariaeCon-
sultoria, no fimdo anopas-
sado.Deacordocomodire-
tor-presidentedaAutorida-
de Portuária, FernandoBi-
ral, o serviço faz parte das
obrigaçõesdo licenciamen-
to ambiental. “É uma de
nossasprioridades”.
Com investimento de

mais de R$ 10 milhões, o
contrato do Programa de
Monitoramento da Quali-
dade doAr integra o Plano
Básico Ambiental, fruto
do processo de regulariza-
ção ambiental do comple-
xoportuário.
SegundoBiral, o panora-

ma de Santos em relação
ao assuntomudou desde o

início da década. “Em
2010, tinha a questão dos
particulados,apoeiragera-
da pelas operações era
uma preocupação. Hoje,
os terminais estão seadap-
tando, modernizando as
instalações e este proble-
ma já foi quase completa-

mente eliminado”.
O diretor-presidente da

SPAdizqueacidade,inclusi-
ve, esteve entre asmelhores
em termos de qualidade do
ar, segundo levantamento
realizado diariamente pela
Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Ce-

tesb).“Aideiaéessa,manter
pelomenosacidadedeSan-
tos como uma das melho-
res, reduzindointeiramente
apoluição.Setiverqualquer
problema com a qualidade
do ar, a gente vai ser capaz
deidentificarimediatamen-
teeatuarparacorrigir”.

DETALHES

O programa que compõe o
Plano Básico Ambiental
prevê a estruturação de um
sistemadecontroleemoni-
toramentodaqualidade lo-
caldoarpormeiodeproce-
dimentosadministrativose
operacionais, assim como
por aparelhamento de toda
aáreaportuária.
A Autoridade Portuária

jámonitoraascondiçõesat-
mosféricas e da qualidade
do ar em fiscalizações em
campo (como acompanha-
mentodeoperaçõesportuá-
rias, medições de fumaça
preta, entre outras), além
dedadossecundáriosdees-
tações da Cetesb. Porém,
nãoháumdiagnósticocom-
pleto sobre as fontes e con-
centração de emissões que
impactam a qualidade do
arnoPortodeSantos.
Agora, com a contratação

da empresa, outros serviços

serãooferecidos.Entreeles,
está o monitoramento das
condiçõesatmosféricaseda
qualidadedoarcomainsta-
lação de equipamentos de
mediçãoemtemporeal.
Além disso, a empresa

também deverá elaborar
relatóriosegráficosdemo-
delagem atmosférica, re-
portando comportamento
dos ventos e da dispersão
de poluentes no ambiente
portuário e identificando,
alémdeáreascríticas, a in-
fluência da poluição sobre
osmunicípiosatingidos.

RESPONSABILIDADE

A Autoridade Portuária
enfatizaquetodososusuá-
rios do Porto de Santos
são responsáveis por con-
trolar as próprias emis-
sõesatmosféricascompro-
gramas diretamente vin-
culados a seus licencia-
mentosambientais.

PLANOPREVÊMEDIÇÃODEFUMAÇAPRETA
Campanhasdemediçãode
fumaçapretanos pontosde
maior fluxode caminhõese
nos locais onde costumam

acontecer congestionamentos
deverão ser feitas noPortode

Santos.Aação, que faz partedos
serviços contratadospelaSantos
PortAuthority (SPA), também
inclui inspeçõesdos veículos

utilizadospela empresa.Ocontrato
aindaprevêaelaboraçãodeum
inventáriode todasas emissões
atmosféricasprovenientes

daatividadeportuária em
Santos,Guarujá eBertioga.

Comosdados, serãopropostas
açõespara reduzir os impactos
operacionais, assimcomoas

necessidadesde investimentos.
Aempresacontratadaainda
deveráavaliar os relatórios
dequalidadedoareemissões
atmosféricasproduzidos

pelosarrendatários e indicar
seosplanosdeação estão

adequados, assimcomoseos
prazos estãosendo cumpridos.

Entreasações, está apublicação
deuma resoluçãodaAutoridade

Portuária, descrevendo
osprocedimentos a serem

adotadosparaamanutençãoda
qualidadedoar, bemcomocom
exigênciasa serem impostas
aosdiversos atores doPortode
Santos. Partedaequipe técnica
daestatal será treinadapara
operaçãoe interpretaçãode
resultadosdosequipamentos

demonitoramentoede
gráficosdemodelagem.

Programamonitoraaqualidadedoar
Com investimento de mais de R$ 10 milhões, serviço em Santos é fruto do processo de regularização ambiental e considerado prioridade

Os caminhões são um ponto importante do programa da SPA sobre a qualidade do ar, com campanhas de medição de fumaça preta liberada pelos veículos nos pontos de maior fluxo e locais de congestionamento
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