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A Associação de Combate aos Poluentes (ACPO), 

devidamente qualificada nos autos, na condição de Amicus Curie, vem 

respeitosamente por meio deste trazer algumas informações à Corte, de modo 

a permitir reflexões no que tange aos impactos ambientais, econômicos e 

sociais decorrentes do despejo e permanência de sedimentos contendo 

resíduos tóxicos em cava subaquática no leito do estuário santista.  

 

A ação em epígrafe impetrada pelos Órgãos 

Ministeriais, entabula que a atividade da Usiminas com anuência da Cetesb 

está sendo realizada sem o prévio e adequado EIA/RIMA, que tivesse avaliado 

a dragagem até a profundidade de 15 metros, e o descarte sem autorização 

prévia de sedimentos altamente contaminados com substâncias e compostos 

químicos em cava (CAD), aberta em área da União, que de fato ocorreu 

conforme segue.  
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Frisamos que o material com alta concentração de 

substâncias e compostos químicos tóxicos, está sendo enviado para uma 

profundidade, que antes da ação de escavação promovida pelas requeridas, 

era totalmente limpa, sem qualquer tipo significativo de contaminação. Também 

entendemos que a paralisação se refere, ao envio do material contaminado 

para o lixão tóxico (CAD-Casqueiro) e não a paralisação definitiva da 

dragagem. 

 

Tal situação teria outro desfecho, se a legislação fosse 

atendida, se as sugestões fossem consideradas, se não fosse obstada a 

participação social, garantida no Art. nº 20 da Resolução Conama 237/97; nos 

Itens ‘b’ e ‘c’ do § 5.º do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.509/97 de SP; na 

Deliberação nº 50/92 do Conselho Estadual de Meio Ambiente de São Paulo 

(Consema), publicado na pág. 21 do Diário Oficial do Estado em  20.11.92, e a 

inobservância das melhores técnicas e práticas ambientais disponíveis que 

resultou na destinação de resíduos tóxicos, presentes em sedimentos 

dragados, para cava subaquática, em desconformidade com EIA-RIMA e 

maculando bens de uso comum do povo. 

 

A importância dessa assertiva, se verifica no que tange 

os limites da discricionariedade técnica do órgão de controle ambiental, que é 

moderada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, que deve 

deliberar sobre pareceres (aprovando ou não) que visem a implantação de 

empreendimentos com elevado potencial poluidor como é o caso da instalação 

de uma Cava Tóxica no leito do Estuário de Santos. 

 

A Lei Estadual nº 13.507/2009 em seu Art. 2º inciso VI, 

estabelece que estão entre as atribuições do Conselho Estadual de Meio 

Ambiente de São Paulo (Consema), a de apreciar os Estudos e os Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA-RIMA), por solicitação do Secretário do Meio Ambiente 

ou por decisão do Plenário, mediante requerimento de um quarto de seus 
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membros. Assim, ao se desconsiderar a referida Lei, não somente alijou o 

Consema de suas funções de ofício, como privou a população da participação 

social em Audiências Públicas obrigatórias.  

 

Na audiência realizada no dia 08/06/2017 nesta Corte, 

ficou claro que a paralisação da dragagem não traz qualquer prejuízo às 

atividades econômicas das requeridas. Nessa reunião informaram que o 

material que estava na cava, não estava tão contaminado como aquele que 

havia sido dragado (certamente devido diluição, pela mistura do material mais 

contaminado com material limpo, ou menos contaminado, durante o processo, 

que deveria ser separado). Informaram também que os focos mais 

contaminados, com maior quantidade de carga tóxica (ainda mais 

contaminado), denominados hotspots, seriam dragados a partir daquela data. 

 

A partir dessas informações, visando a não 

permanência do lixão tóxico (CAD-Casqueiro) no Estuário de Santos e o 

aumento da sua periculosidade, foi levantada a proposta mitigatória, de enviar 

essa parte mais violentamente contaminada (hotspots), para terra seca, em 

bags protegidos, ou em uma melhor avaliação, para cavas duplamente 

revestidas, permitindo um monitoramento correto e antecipação de eventos 

negativos, como vazamentos. No entanto, essa proposta foi imediatamente 

rejeitada pela Cetesb para alívio de todos aqueles que promovem implantação 

e desejam a manutenção da Cava Tóxica no estuário Santista, berço das mais 

variadas espécies marinhas, em detrimento da proteção ambiental. 

 

O canal para navegação de Piaçaguera foi inaugurado 

em 1965, após a dragagem e retificação da calha natural dos rios Mogi e 

Piaçaguera que o deixou com 60 metros de largura, 10 metros de profundidade 

e 8,5 quilômetros de extensão (Cetesb, 2005). Em 1979 a profundidade do 

Canal de Piaçaguera foi aumentada para 12 metros, e em 1996, a dragagem 

desse canal foi suspensa, devido a alta concentração de contaminantes no 

material sedimentado do seu leito. 
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Em 2 de setembro de 2004, portanto 8 anos depois da 

suspensão da dragagem, a ACPO participou de uma das audiências públicas[6] 

promovidas pelas empresas Usiminas e Utrafértil-Fosfétil. Nessa audiência, 

representante da ACPO se manifestou dizendo que ‘‘não podemos conviver 

com poluentes que permanecerão lá (armazenados) quando nossos bisnetos 

nascerem. Primeiro é necessário fazer uma análise para ver se o dique do 

Furadinho pode receber esses sedimentos poluídos. A última vez que se fez 

um estudo no local foi em 1990’’. Infelizmente a preocupação da sociedade civil 

não foi levada em consideração. 

 

Em 03 de agosto de 2005, após avocar para si a 

deliberação do licenciamento da dragagem do canal de Piaçaguera, o Conselho 

Estadual de Meio Ambiente (Consema) aprovou o parecer da Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado (SMA), que considerava ambientalmente viável a 

dragagem do Canal de Piaçaguera pretendida pela Companhia Siderúrgica 

Paulista.  

 

Nessa reunião do Consema, foi dito pelo 

representante técnico do empreendedor que as alternativas locacionais 

analisadas para disposição do material não-contaminado: era a área oceânica 

e o dique do Canal C, e igualmente sobre as alternativas locacionais analisadas 

para disposição do material contaminado foram elencados: o Dique do 

Furadinho e as cavas confinadas no Largo do Casqueiro, Largo de Cubatão e 

Largo do Caneu e na cava submersa no Canal de Piaçaguera; sobre as 

alternativas escolhidas para disposição de todos os sedimentos foram: cavas e 

áreas confinadas por diques e situadas em área de propriedade da Cosipa 

ou sob sua gestão. 

 

No capítulo 5 do EIA[14], está que para a destinação 

dos 2.500.000 m3 de sedimentos com e sem contaminação, foram pesquisadas 

16 alternativas tecnológicas e locacionais, as quais, segundo as tecnologias e 

http://www.goo.gl/osqN2w
http://www.goo.gl/cSYVnM
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conceitos envolvidos, podem ser distribuídas em seis grupos de disposição, 

processo e tratamento: 1. Quadrilátero de disposição de material dragado, no 

Oceano; 2. Disposição em cavas; 3. Disposição em áreas confinadas por 

diques; 4. Disposições especiais; 5. Processos industriais; 6. Tratamentos. 

 

Na página 3, do capítulo 3 do RIMA[15], é apresentada 

uma tabela, em se deve destacar que a cava que está sendo implantada no 

Largo do Caqueiro (alternativa 4), não é confinada, podendo ser parecida com 

a alternativa 7 (cava submersa) ou com a alternativa 11 cava criada pela 

mineração, porém submersa (tabela 01).  

 

Tabela 01 - com as alternativas e pontuações 

 
Fonte: EIA de dragagem do canal de Piaçaguera 

 

Importante destacar, que a cava prevista para o Largo 

do Casqueiro (Opção 4), ainda que seja apenas um depósito de resíduos 

perigosos cujo projeto foi elaborado pelos interessados, faz parte de um 

conjunto de cavas previstas, mas que não são do tipo confinadas como 

aprovado no EIA-RIMA). A confinada prevista no EIA-RIMA alcançou a 

pontuação média de 0,71, já a cava que está sendo implantada no Largo do 

Casqueiro que é parecida com a opção 7 (recebeu pontuação 0,60) ou com a 

opção 11 (que recebeu a pontuação 0,13). Assim, fica claro também o desvio 

http://www.goo.gl/UMFE8X
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daquilo que foi apresentado nas Audiências do licenciamento de 2004 e 

deliberado pelo Consema-SP em 2005. 

 

Nesse processo, ao que parece, a escolha final por 

essa técnica se pautou em potencializar lucros e socializar prejuízos, pois se 

trata de cava subaquática tóxica em detrimento do meio ambiente, 

comportando severos riscos à flora, fauna e à saúde humana, longe, portanto, 

de se alinhar a um desenvolvimento sustentável.  

 

Quanto ao aludido pela CETESB, de que os resultados 

indicam que não ocorreram alterações importantes na qualidade da água e da 

biota aquática. É importante esclarecer que tal afirmação é carregada de 

incertezas. Pois, análises pontuais, não são capazes de demonstrar que a água 

ficou todo o tempo sem alterações, importantes; E é muito cedo para se 

encontrar impactos de características crônicas na fauna e flora (que 

normalmente não gera correlações). Aliás, essa afirmação, constata que houve 

alterações, no entanto, a metodologia empregada (que deveria envolver a 

seleção racional de padrões, receptores e as dimensões espacial e temporal), 

é incapaz de afirmar que não houve alterações significativas, e fora dos 

padrões de qualidade, durante o tempo todo em todos os setores. E por um 

outro lado, alterações de substâncias e compostos químicos biomagnificantes 

e interferentes do sistema hormonal em animais e seres humanos (disruptores 

endócrinos), como esses que estão sendo dragados e atirados na cava 

subaquática tóxica, operam nocivamente em nível de nanogramas e 

picogramas, e certamente não foram considerados na assertiva da Cetesb. 

Junta-se ao fato, que tecnicamente correto, seria fazer análise dos sedimentos 

do entorno da cava, e não da água do estuário.    

 

A título de exemplo, as dioxinas, são as substâncias 

mais tóxicas sintetizadas no antropoceno, emitidas em diversas operações 

industriais em quantidades significativas. Em função de sua alta toxicidade, 

persistência e bioacumulação em tecidos humanos a ingestão diária máxima 
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recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 1 a 4 WHO-TEQ 

(picogramas/kg/dia). Tomando o melhor cenário para adultos, essa ingestão 

diária seria de 70 picogramas por dia (ou 70 partes por quatrilhão)1. Essas 

quantidades, são complexas de medir ambientalmente. Normalmente, para o 

arrepio da saúde pública, sua detecção ocorre em campanhas de 

biomonitoramento em sangue e leite materno como resultado da sua 

bioacumulação, medidas em receptores presentes no meio ambiente, inclusive 

humano já impactados (com presença significativa de dioxinas em seu 

organismo). 

 

Substâncias interferentes hormonais, a exemplo do 

hexaclorobenzeno (HCB), que castiga até a presente data a Baixada Santista, 

não respeita a curva monotônica, utilizada para caracterizar a toxicidade das 

substâncias químicas, quando avaliadas. Pesquisas mais avançadas 

demostram que são extremamente tóxicas às células (dose-resposta da 

luciferase em presença de DHT), acelerando sua atividade muito acima do 

normal quando exposta a elevadas taxas de HCB e inibindo quando exposta a 

baixíssimas taxas. As duas situações são prejudiciais aos organismos, 

inclusive o humano.   

 

É extremamente preocupante, quando foram 

encontrados 19000 ITEQ picogramas/kg de dioxinas em contribuintes do canal 

de Piaçaguera  ̶  e até 6500 ITEQ picogramas/kg em sedimentos, 1670 ITEQ 

picogramas/kg em siris e 4652 ITEQ picogramas/kg em mexilhão no canal de 

Santos (CETESB, 2001)[16]. Ressalta-se que estamos explanando somente 

sobre um composto químico, entre dezenas ou centenas. A baixa solubilidade 

em água de determinados compostos, mas com alta solubilidade em tecidos 

gordurosos, como é o caso das dioxinas, HCB, DDT entre outros, se configura 

em um perigo real, devido a sua alta nocividade e grande capacidade de ser 

transportado pela cadeia alimentar. 

                                                             
1 A OMS, informou que peritos estabeleceram uma dose mensal admissível provisória (PTMI) de 70 picogramas 
/ kg por mês. Este nível é a quantidade de dioxinas que podem ser ingeridas ao longo da vida sem efeitos de 
saúde detectáveis (OMS, 2016). 

http://www.goo.gl/hQesRQ
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As dragas hopper (sucção e arraste) permite o despejo 

em áreas distantes e profundas, sua operação provoca mistura de sedimentos 

e há perda de rendimento com os finos (demoram a decantar na cisterna). A 

contaminação provocada pela mistura de sedimentos é significativa.  E este é 

o motivo pelo qual o volume diário de dragagem é limitado (FEC. UNICAMP). 

A chamada válvula ambiental, evita o espalhamento da lama com sedimentos 

na descarga da draga, mas não há como evitar a ressuspensão e 

resolubilização de resíduos presentes. 

 

Bevilaqua (1996), citando FOSTER (1985), informa 

que “sedimentos de fundo desempenham o papel mais importante no esquema 

de poluição dos rios por metais pesados. Eles refletem a qualidade corrente do 

sistema aquático e podem ser usados para detectar a presença de 

contaminantes que não permanecem solúveis após o seu lançamento em 

águas superficiais. Mais do que isso, os sedimentos agem como carreadores e 

possíveis fontes de poluição (...)”. E que podem ser ressolubilizados para a 

água (GONZAGA, 2010).  

 

Nessa seara de preocupações é importante destacar 

que verificadas as análises acostadas nos altos sobre o monitoramento das 

condições das áreas influenciadas pela dragagem do canal de Piaçaguera, não 

se verificou os relatórios semanais da qualidade ambiental informado pelo 

representante da CETESB. Os relatórios presentes nos autos, se referem a 

apenas 11 dias2 (11 semanas) de amostragens intercaladas em um período de 

177 dias (20 semanas), indicando, salvo melhores explicações, que 93% do 

tempo não houve qualquer amostragem e análise. Se considerar que as 

amostras representam apenas o momento da amostragem, ou seja, alguns 

segundos do dia da amostragem, perfazem mais de 23 horas sem amostragens 

                                                             
2 Datas das Amostragens: 21/06/2017 – 10/08/2017 – 24/08/2017 – 06/09/2017 – 22/09/2017 – 04/10/2017 – 
18/10/2017 – 01/11-2017 – 16/11/2017 – 01/12/2017 – 15/12/2017. 
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por dia. Assim, afirmar que não houve nenhuma inconformidade seria no 

mínimo temerário. 

 

Da audiência de conciliação, ficou claro o desânimo dos 

requeridos em transacionar um acordo benéfico ao meio ambiente e por conseguinte 

afastar os riscos à flora, fauna e seres humanos, limitando-se apenas em apresentar 

uma bizarra compensação através da pesca esportiva.  O acordo, que pode amenizar 

as indenizações, que podem advir do fato da criação dos impactos adversos, que se 

caracterizam pela implantação de um Lixão Submarino Tóxico no Estuário de Santos 

(simples transferência espacial e temporal de passivos ambientais perigosos), deve 

vislumbrar a eliminação dos riscos. Isso inequivocamente passa pela remoção dos 

resíduos tóxicos, seu armazenamento adequado e seu futuro tratamento em área que 

pode ser destinada para esse fim. A perenização do Lixão Tóxico, joga contra os 

princípios do Desenvolvimento Sustentável, assim como os da Promoção e Prevenção 

em Saúde. 

 

A manifestação que considera que a paralisação da 

dragagem não é a medida mais benéfica e pontual, certamente não parte de uma 

avaliação baseada na complexidade, ou seja, certamente não considerou os impactos 

ambientais, econômicos e sociais em todo tecido social e em toda linha do tempo. Se 

paralisar a dragagem é medida temerária, mais ainda é continuar removendo, agitando 

lama e sedimentos altamente contaminados, que estavam estabilizados no fundo do 

canal, o que causa ressuspensão, solubilização e dispersão mais significativa de 

poluentes tóxicos  

 

Considerando todos os cenários, o atendimento do alegado 

periculum in mora inverso, pode não surtir os efeitos esperados, as repercussões 

podem estar gerando situações sob quais não há previsão e nem se terá controle, uma 

vez que para sanar o alegado risco de dano reverso, se cria outro ainda mais nebuloso 

e em condições nunca antes experimentadas, podendo inclusive juntar nesse 

processo substâncias (orgânicas e inorgânicas) incompatíveis, que criarão problemas 
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mais relevantes em longo prazo. Salienta-se que a transferência de passivo ambiental, 

nunca foi e nunca será solução sustentável.   

 

Se ora a tutela cautelar antecedente não foi a melhor 

medida, ainda que da mesma forma, paire severas dúvidas sobre o risco de dano 

reverso, a manutenção da cava subaquática, não é nesse contexto a melhor medida 

para afastar os riscos ao meio ambiente e à saúde humana sob o ponto de vista 

complexo e de uma análise ambiental integrada. Assim, é imperioso se pensar em 

uma solução que não seja aquela que pereniza Lixões Submarinos Tóxicos e que 

transfere uma verdadeira bomba-relógio para as futuras gerações. Uma solução 

aceitável para esse complexo caso, ora está em nossas mãos, tendo especial 

atenção à súmula 613 do STJ, em que não se admite a aplicação da teoria do 

fato consumado em tema de Direito Ambiental.     

 

Em ressente decisão da 1ª Câmara[8] Reservada ao Meio 

Ambiente do TJSP, a Ação Popular que tramita perante a 12a Vara da Fazenda Pública 

de São Paulo, foi remetida por litispendência para ser juntada a presente ação que 

tramita na Justiça Federal, a decisão, o voto em separado[9] discordante da decisão e 

o Agravo Regimental[10] segue em link no final. Em sendo recepcionada, se reserva a 

essa digníssima Corte um papel de extrema relevância na solução das lides. 

 

A complexidade do caso, se caracteriza pelas suas 

diversas interfaces, que em uma leitura não atenta pode deduzir um repisar em 

várias questões. Como disposto, a questão não esgota na questão técnica. Há 

clareza que o licenciamento que tramitou na Secretaria de Meio Ambiente, 

assessorado pela Cetesb, e que foi avocado e aprovado pelo Conselho 

Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, não é o mesmo que está em 

execução. Aquele aprovado trata claramente de uma dragagem de 

manutenção de até 12 metros, profundidade estabelecida em 1979. 

 

Nos objetivos dispostos no capítulo 2 do EIA[13], é bem 

claro que “o estudo de impacto ambiental tem por objetivo o licenciamento 

http://www.goo.gl/4eTDTd
http://www.goo.gl/rvryBP
http://www.goo.gl/tmnfkJ
https://acpo.org.br/_site/pagina-nossa-luta/campanhas/cava-subaquatica/documentos/
http://www.goo.gl/zdiCFN
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ambiental das atividades de dragagem de manutenção do canal de 

Piaçaguera, tendo em vista a manutenção das condições adequadas à 

navegação entre o porto de Santos e os terminais portuários da COSIPA e da 

Ultrafértil, bem como o estabelecimento de medidas voltadas ao gerenciamento 

de passivos ambientais relacionados à atividade de dragagem na área de 

influência direta do empreendimento”.  

 

Assim, de fato não existe licença ambiental tramitada 

na Secretaria de Meio Ambiente e aprovada pelo Conselho Estadual de Meio 

Ambiente que autorize uma dragagem do canal de Piaçaguera até uma 

profundidade superior a 12 metros, portanto se a atividade estiver circunscrita 

apenas a Cetesb, Usiminas e Ultrafértil é irregular, se está alijando do processo 

além do Consema, todos os atores sociais interessados. Não houve a legal 

participação do controle social e da sociedade exigida na Lei. 

 

O fato da Cetesb ter exigido uma série de estudos, que 

fundamentam e complementam o EIA-RIMA original, não lhe outorga direitos 

para afastar do processo a competência do Conselho Estadual de Meio 

Estadual de São Paulo e cassar o direito do Controle Social e da Sociedade 

Civil organizada e não organizada de participar do licenciamento por meio das 

audiências e manifestações possíveis no curso licenciatório lícito, ora 

peremptoriamente reclamados[5]. Aliás, enterrar sedimentos contendo resíduos 

tóxicos, sem qualquer anteparo impermeável que livre o contato com recursos 

ambientais, apenas contribui com a situação anômala, citada pela Cetesb de 

que apareceram índices inaceitáveis de contaminantes em até 75 metros de 

profundidade. Nesse ângulo, a cava tóxica sugere agravo e procrastinação.  

 

Inequívoco juízo de que a operação atual de 

dragagem do canal de Piaçaguera possui vínculo, porém anômalo, podendo a 

dragagem, em certa medida até ter o condão de proteção ambiental. No 

entanto, o que se persegue judicialmente é a ilegalidade das atividades por falta 

do devido licenciamento e a disposição dos sedimentos em cava subaquática 

http://www.goo.gl/tWAEPA
http://www.goo.gl/tWAEPA
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aberta no Largo do Casqueiro, o que está em total desconformidade com EIA 

da dragagem de manutenção apresentado em 2004/2005.  

 

Assim, corroborando a ilegalidade, a cava implantada, 

não tem apenas 15 metros como previsto no EIA-RIMA, mas sim 25 metros. A 

informação de que “a não dragagem do canal de Piaçaguera acarretaria 

impactos ambientais negativos, muitos dos quais já vêm se manifestando e irão 

se agravar”, é muito relativa, pois se tratava de um passivo estabilizado. Juntar 

tudo e simplesmente transferir para um buraco aberto no leito do canal, pode 

vir a se constituir em um problema ainda maior ao que existia.  

 

A Cava, sob o ponto de vista da análise ambiental 

integrada, é o que de fato está determinando a perpetuação do potencial tóxico 

atualmente existente nos sedimentos, e pereniza, além dos riscos ambientais 

advindos da sua manutenção, riscos à saúde pública. 

 

Nesse contexto, não há equívocos a serem sanados, 

mas sim ilegalidades, cujas responsabilidades devem ser exigidas. O 

licenciamento ambiental não é atividade exclusiva da Cetesb. A Lei Estadual 

SP nº 118/73, atualizada pela Lei nº 13.542/2009, estabelece no inciso 1 do § 

1º que “O exercício, pela CETESB, das atribuições definidas neste artigo não 

exclui a competência de outros órgãos da Secretaria do Meio Ambiente e dos 

demais órgãos integrantes do SEAQUA e do SIGRH, especialmente na 

fiscalização preventiva e repressiva de infrações à legislação ambiental, de 

proteção de mananciais e do cumprimento de condicionantes de licenças e 

autorizações ambientais (g.n.)”. E no seu inciso 2, estabelece que: “observará 

as normas estabelecidas pelos órgãos superiores do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, do SEAQUA e do SIGRH, bem como as veiculadas por 

resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (g.n.). E o 

§ 2º desse mesmo Artigo, estabelece que; “O descumprimento das normas a 

que se refere o item 2 do § 1º deste artigo (g.n.), em especial as da Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (g.n.), órgão central do SEAQUA, 
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ensejará a responsabilização administrativa do servidor que lhe der causa.” 

(NR) (g.n.). 

 

Com a legal condução licenciatória, que não ocorreu, 

o órgão licenciador poderia até vislumbrar a limpeza do canal, ainda que 

parcial, removendo resíduos tóxicos agregados aos sedimentos, com 

ponderáveis benefícios ambientais do empreendimento. O que os responsáveis 

não podem, é ignorar a necessidade do licenciamento ambiental, o que poderia 

ter evitado o enterramento dos resíduos contidos nos sedimentos ainda mais 

fundo no meio ambiente em uma cava totalmente diferente daquela prevista no 

EIA-RIMA de 2004/2005. 

 

Não há que se falar em audiência esclarecedoras, 

uma vez que não existiu processo de licenciamento para o aprofundamento do 

canal de Piaçaguera até 15 metros. A eleição da área de disposição do material 

dragado, além de ter a pior técnica, a sua localização não poderia ser pior, pois 

está bem no meio de uma curva de aproximadamente 90 graus, no trajeto dos 

navios gigantescos (Figura 01) e assim, sujeita a colisões e abalroamentos que 

podem desestabilizar e danificar a cava, sobretudo quando não se têm bem 

claro os processos que ocorrerão com o coquetel residual orgânico tóxico nela 

depositado.  

 
 

Figura 01 – Cava no trajeto da navegação - (Risco de Colisões e abalroamentos) 
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Digníssimo julgador, não há qualquer dúvida, sob o 

ponto de vista técnico, sobre a existência de diversas outras soluções para a 

carga tóxica existente nos sedimentos dragados. Respeitados autores 

demonstram com clareza, a relação de custos entre as tecnologias existentes. 

Ressaltamos, que é importante mudar a consciência popular corrente de que a 

relação entre custos e benefícios deve privilegiar quem causa o dano, pois esse 

deve reparar e indenizar pelos prejuízos causados, independente de ganho 

financeiro. Em questões ambientais (que afeta o meio que oferece os 

elementos da sua natureza para eclosão da vida, espaço-tempo em que se 

gera, cresce e se regenera o nosso corpo humano) as vantagens que superam 

a desvantagens devem ser adotadas (Figura 2). 

                                                                                                                                                                                 (Tradução livre) 

 
                                                                                                                                           (Fonte: Laboyrie/AKWA - Honders/SCG) 
 

Figura 02 – Menor custo em detrimento da melhor técnica 
Custos Médios para Destinação de Sedimentos Contaminados 

 

A opção de separar definitivamente os poluentes 

tóxicos dos sedimentos (Ver Parecer Técnico da Ecel Ambiental)[11] e os elimina 

em processos de decomposição química não se compara a uma cava 

subaquática tóxica, pois é uma opção infinitamente superior ao Lixão 

Submarino. Por outra banda, a destinação para cavas em terra, duplamente 

http://www.goo.gl/ETCPo9
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envelopadas, também seria uma opção superior, pois qualquer vazamento 

entre as camadas do duplo envelope, seria detectada e sanada antes de atingir 

o meio ambiente (aliás esse tem sido o procedimento padrão para materiais 

contendo resíduos tóxicos). A cava subaquática, além de estar em contato 

direto com o terreno argiloso, que não é totalmente impermeável, os 

vazamentos que ocorrerem fora do seu perímetro, serão detectados somente 

quando atingiu o meio ambiente externo. 

 

Importante pontuar que a discricionariedade da SPU 

vai além de simplesmente chancelar a quem interesse, a transferência de bens 

públicos de uso comum. “Entre as competências da SPU está a de administrar 

o patrimônio imobiliário da União e zelar por sua conservação, bem como 

integrar a Política Nacional de Gestão do Patrimônio da União com as demais 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável”. Competências 

que, em consonância com o Desenvolvimento Sustentável, devem coibir a 

destinação de resíduos tóxicos perigosos para bens públicos de uso comum do 

povo. 

 

Caso a SPU não confirme de ofício a sua 

competência, de gerir com zelo o patrimônio público sob tutela da União, a 

proteção do bem público, por esse viés, poderá ser exigida na Justiça.  

 

Uma ferida aberta, não pode ser pior que tirar um 

tumor maligno superficial e implantá-lo subcutaneamente, dentro e fundo do 

organismo e dizer ao paciente que seu câncer de pele foi resolvido. Em curto 

prazo, se resolve o problema de duas empresas interessadas, alegando que a 

possibilidade desse material ficar mais exposto do que o necessário, se estaria 

num risco ecológico inaceitável. Mas, em uma análise mais apurada, essa cava 

tóxica, em longo prazo, se configura em simples transferência de passivo, 

maculando áreas que continham material limpo que foi alijado em oceano, e no 

buraco aberto se introduziu sedimentos com altos teores de resíduos tóxicos. 
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Inexiste licença para levar o aprofundamento da 

calha de navegação do canal de Piaçaguera até 15 metros e Cava a 25 

metros, assim, há presente um patente descumprimento das normas 

legislativas que, salvo melhor juízo, requer a responsabilização cível e criminal. 

A cava subaquática Meritíssimo, se constitui num verdadeiro Lixão Químico 

Tóxico, um tumor maligno implantado no coração do estuário Santista, sem a 

devida licença ambiental, para receber a parte mais tóxica do material dragado 

“hotsposts”, e ainda que pudesse ser aproveitada, em total desacordo com o 

EIA que deu causa à licença de 2005. 

 

Na 76ª Reunião[7] Extraordinária do Plenário do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) realizada em 3 de agosto de 

2005, que deliberou sobre o projeto de dragagem do canal de Piaçaguera, os 

assessores da conselheira Nathalie Kiste Malveiro representante do Ministério 

Público de SP, os Srs. Djalma Luiz Sanches e Roberto Varjabedian, declararam 

que, se o projeto fosse aprovado, ele poderia tornar inviável a adoção de melhor 

solução técnica para remediação de toda a área contaminada, como de fato 

ocorreu. 

 

Assim, não foi por acaso que a bancada das Entidades 

Ambientalistas do Estado de São Paulo com assento no Consema, declarou, 

que os conselheiros das Entidades Ambientalistas no Consema não 

haviam sido suficientemente esclarecidos, e efetivamente se retirariam do 

Plenário em protesto, caso procedesse a votação da viabilidade ambiental do 

projeto da dragagem do Canal de Piaçaguera, sem os devidos esclarecimentos. 

Os esclarecimentos foram negados, e antes da votação deliberativa, o controle 

social representado pelas Entidades Ambientalistas se retiraram da Reunião. 

 

Na página 6 do capítulo 3 do RIMA[15] está disposta o 

quadro 01, a seguir, onde claramente, seriam destinados apenas 1.200.000 

para três cavas confinadas.  
 

 

http://www.goo.gl/cb31dz
http://www.goo.gl/UMFE8X
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Quadro 1 – Trecho, tipo de draga e destino 

 
Fonte: EIA de dragagem do Canal de Piaçaguera 

 

Ao folhear-se até a página 18 do capítulo 5 do EIA[14], 

se poderá verificar que existem diferenças cruciais entre cavas CONFINADAS 

e cavas CONTIDAS (Figura 03). 

 

 
                                                                                            Fonte: EIA da Dragagem do Canal de Piaçaguera (2004) 

 

Figura 03 – Comparação dos tipos de destinação aquática  

 

http://www.goo.gl/cSYVnM


18/27 
 

As cavas contidas que estão sendo implantadas no 

estuário Santista, especificamente no Largo do Casqueiro, à revelia do EIA-

RIMA aprovado pelo Consema, são semelhantes a reportada na figura 04 

(acima), melhor detalhada na figura 03 (abaixo). No caso da CAD-Casqueiro, 

implantada abaixo de um banco de sedimentos que fica exposto em maré muito 

baixa: 

 

 

Fonte: Environmental Resorces Mangement ERM 

 

Figura 04 – Detalhes da Cava Contida 

 

Vejamos a descrição que consta das páginas 20 e 21, 

capítulo 5 do EIA[14] sobre as cavas que seriam implantadas nos Largos de 

Cubatão, Casqueiro e Caneu, que confinariam 1.200.000 m3 de sedimentos 

dragados. 

 

 
EIA - 5.5.2.3 Cava Confinada no Largo do Casqueiro 
Essa alternativa é semelhante à alternativa anterior e compreende a 
construção de uma cava junto à foz do rio Casqueiro, com capacidade para 
receber 1.400.000 m3 de sedimentos. A cava também será cercada por um 
dique de isolamento para evitar a influência das oscilações das marés no 
seu interior garantindo, assim, o confinamento do material disposto. Os 
demais aspectos e cuidados construtivos serão idênticos aos tomados na 
cava confinada no Largo do Cubatão. Da mesma forma, se observarão 
impactos sobre o meio ambiente sendo, no entanto, um pouco menos 
significativos os impactos previstos sobre o meio biótico. 

http://www.goo.gl/cSYVnM
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Importante observar, que as informações são conflitantes, 

na tabela do RIMA se relata que 1200.000 m3 seriam lançados em 3 cavas 

confinadas, e no EIA se relata que 1.400.000 m3 seria lançada apenas na CAD 

Casqueiro. A indicação no EIA é de que essa cava é semelhante a anterior. 

Assim, é importante transcrever o que lá está descrito. 

 

 
EIA - 5.5.2.2 Cava Confinada no Largo do Cubatão 
Essa alternativa compreende a construção de uma cava no 

Largo do Cubatão, cercada por um dique de isolamento, com cerca de 3,5 
m de altura – aflorando acima do nível máximo da água – para evitar a 
influência de correntes de marés no seu interior (g.n.), garantindo assim o 
confinamento do material disposto. A cava terá aproximadamente 15 m de 
profundidade (gn.), sendo a localização da mesma, função da baixa 
profundidade da região e pequena influência das correntes de marés. 
Deverá ser mantida uma distância superior a 30 m dos manguezais. A cava 
poderá abrigar até 937.000 m3 de material proveniente da dragagem, não 
considerando o seu empolamento. A construção da cava será por draga de 
sucção e recalque e, concomitantemente à dragagem, será construído o 
dique de isolamento. O enchimento da cava será por meio de sucção das 
áreas a serem dragadas e recalque para dentro da cava. A água proveniente 
deste processo será retirada de dentro da cava por meio de um vertedor tipo 
tulipa, isolado por uma cortina de geotêxtil, para impedir a saída de material 
sólido (que contém a maior parte dos contaminantes). A tubulação do 
vertedor será submersa e o lançamento será encaminhado para a parte 
profunda do canal de acesso, onde estará sendo realizada a dragagem. A 
operação de descarga deverá ser extremamente controlada, com o objetivo 
de minimizar o turbilhonamento. Após a disposição do sedimento dragado 
na cava, será observado um prazo para que ocorra o adensamento do 
material, e então será aplicada a cobertura, utilizando-se o próprio material 
do dique de isolamento, recompondo assim a configuração original da área. 
Os impactos de ordem geotécnica, tais como recalques e rupturas de solos 
moles na fundação do dique, ocorrerão durante as fases de construção do 
mesmo. Por se localizar na foz do rio Cubatão, poderá haver alguma 
influência sobre a sua hidrodinâmica. Também haverá impacto sobre a 
avifauna, pela existência de bancos de areia utilizados por aves migratórias, 
e sobre a pesca. 

 

 

 

A unidade de confinamento acima descrita, denominada no 

EIA como Cava Confinada, nada tem a ver com a cava que está sendo 

implantada no Largo do Casqueiro. A cava descrita no EIA se assemelha a 

confinadas (Figura 05) e a que estão sendo implantadas são cavas contidas, 

muito mais inferiores. 
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Fonte: Environmental Resorces Mangement ERM 

 

Figura 05 – Detalhamento das Cavas Contidas 

 

 

 

Importante frisar, que Hogene Mud, em português Lama do 

Holoceno (qual deve ser preservada do contato com elevadas concentrações 

de substâncias tóxicas, como as que estão sendo dragadas do canal de 

Piaçaguera) é um material menos expansivo e plástico do que as argilas (F. 

ROCHA et al., 1999), portanto, mais resistente.  

 

Na publicação Planning and Design of Ports and Marine 

Terminal em português “Planejamento e Projeto de Portos e Terminais 

Marítimos”, esclarece que o uso de instalações de CAD é geralmente restrito 

ao descarte de materiais levemente ou moderadamente contaminados. E 

que uma Instalação de Descarte Confinado (CDF) é um local cercado por 
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diques que se estendem acima do nível de maré alta. A instalação pode ou não 

ser revestida, dependendo das condições geológicas e hidrológicas e do grau 

de contaminação dos materiais dragados. Em comparação com as 

instalações de CAD, as CDFs são relativamente caras, mas podem ser a 

única opção para sedimentos moderadamente e altamente contaminados. 

Os CDFs tem sido uma solução comum para o descarte de material dragado e 

têm sido mais amplamente usados do que as instalações de CAD para 

sedimentos contaminados (AGERSCHOU, H, et al, 2ª ed., 2004). 

 

Sobre possíveis dúvidas, se o material em questão é 

altamente contaminado, o parecer elaborado por empresa especializada é 

esclarecedor, em que afirma que as análises de sedimentos em questão foram 

realizadas com amostras coletadas na camada superficial, aproximadamente 

20 cm do fundo do Estuário, ou seja: na chamada 'areia de cobertura de 

sedimentos'. Os resultados dessas análises apresentaram contaminação por 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPAs) em altíssimas concentrações 

muito superiores ao Nível 2 da Resolução Conama 454/12 e nos valores 

orientadores da CETESB. Diante dos fatos apresentados, torna-se necessária 

a busca de novos espaços físicos para disposição de sedimentos que estão 

comprovadamente contaminados. Consideramos que a única solução 

ambientalmente sustentável seria o tratamento desses sedimentos a serem 

dragados, caso contrário, abriremos um precedente perigoso, transformando o 

estuário de Santos em depósito de resíduos tóxicos (Basalto Consultoria e 

Remediação Ltda.[12], no âmbito da Ação Popular n.º 1035460-

76.2017.8.26.0053).  

 

Foram encontrados nestes sedimentos, entres as diversas 

substâncias e compostos químicos, alguns banidos pela Convenção de 

Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, tais como: o 

hexaclorocicloexano acima dos limites estabelecidos, bem como o DDT e 

produtos da sua degradação, como DDD e DDE e DIELDRIN. Além disso, 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos, muito perigosos à saúde humana, 

http://www.goo.gl/BriJWc
http://www.goo.gl/BriJWc
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foram detectados em quantidades astronômicas: 6.155 mg/kg de Criseno, 

8.950 mg/kg de benzo(b)fluoranteno, 1,298 mg/kg de benzo(k)fluoranteno e 

3.692 de benzo(a)pireno. Importante ressaltar que esses produtos são venenos 

com grande potencial de geração de danos à vida humana e selvagem (ACPO, 

2017)[5]. 

 

O potencial toxicológico deletério desses resíduos é 

impressionante. Por exemplo, em relação ao Dibenzo(ah)antraceno, ao 

Benzo(a)pireno e ao Benzo(a)antraceno, existem estudos científicos suficientes 

para caracterizá-los como genotóxicos, mutagênicos e carcinogênicos, ou seja, 

causadores de danos e mutações de diversas ordens nos genes. Por essas 

características, esses compostos tóxicos, agressivos à fauna, flora e aos seres 

humanos, jamais poderiam ser apenas contidos em CAD (cava subaquática) – 

um passivo tóxico abandonado, sem qualquer tratamento (ACPO, 2017)[5].  

 

Importante observar a superioridade do isolamento da cava 

CONFINADA em relação à técnica CONTIDA, pois está claro que a cava que 

está sendo utilizada não é aquela aprovada no EIA-RIMA de 2004 deliberado 

pelo Consema-SP em 2005. Portanto, além de serem técnicas socialmente não 

aceitas, sequer foi utilizada a técnica informada no EIA-RIMA. É imprescindível, 

em função de tudo o que foi exposto, uma solução definitiva, afim de sanar o 

paliativo tóxico criado em detrimento do meio ambiente e de toda sociedade 

Santista. 

 

Outra questão importante a salientar é que, em contrário ao 

alegado pelo representante da Cetesb na reunião do dia 08/06/2018, de que 

não houve nenhuma inconformidade durante o processo de dragagem, uma 

análise nos documentos acostados na lide em 28 de março de 2018 pelos 

requeridos, se pode observar que essa afirmação não é verdadeira. Pois, 

verifica-se que parâmetros estão fora dos padrões da Resolução Conama 

357/05, já na primeira campanha e posteriores, como o ‘carbono orgânico 

total’; o ‘boro total’; o ‘fósforo total’; o ‘nitrogênio amoniacal’; que se 

http://www.goo.gl/tWAEPA
http://www.goo.gl/tWAEPA
http://www.goo.gl/tWAEPA
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mantiveram fora do padrão durante as campanhas com variações do potencial 

hidrogeniônico (pH). 

 

Não foram observadas análises de compostos organo-

halogenados, sobretudo, clorados e poluentes orgânicos persistentes, e 

compostos fenólicos, substâncias presentes no ambiente e em pescados 

(CETESB, 2001), sobretudo em camadas pretéritas dos sedimentos.  

 

Neste sentido, a presente manifestação, além das 

argumentações que se fazem necessárias, tem a finalidade de informar que o 

material que seria entregue em DVDs-ROM na petição anterior, foi inserido em 

links, que poderão ser acessados pelo Meritíssimo Sr. Juiz, tendo por finalidade 

informar sobre as dificuldades de garantir o cumprimento das normas 

legislativas e convencer aos órgãos que participam do processo de 

licenciamento ambiental de sua competência de ofício, afim de se evitar a 

prevaricação. 

 

Nestes termos, não podemos nos omitir frente ao clamor 

popular[5], na defesa ambiental, da saúde coletiva e dos reais interesses 

públicos dos cidadãos, para que se possa na conciliação em curso, os 

envolvidos se pautarem, além das compensações que podem ser exigidas, na 

eliminação do paliativo tóxico que se revelou essa cava subaquática totalmente 

anômala, socialmente rejeitada e em total desconformidade com a licença 

ambiental outorgada em 2005. 
 

Santos, 22 de junho de 2018, 

 
 
 
 
             Elio Lopes dos Santos (*) 
                              Engenheiro 

 

                                                                      Jeffer Castelo Branco (**) 
                                                                                Mestre em Ciências  

 
 

 

 

http://www.goo.gl/tWAEPA
http://www.goo.gl/tWAEPA
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Fazem parte da presente manifestação, que visa contribuir com a Corte: 

 
 

1. Trechos extraídos da Reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
realizadas nos dias 31 de janeiro de 2018 e 28 de fevereiro de 2018 
(comentada). Acesso: 
https://acpo.org.br/arquivos/pagina-area-interna/  
(POR FAVOR ATENÇÃO: Esse vídeo, por conter comentários não é 
público, afim de evitar exposição pública dos envolvidos. Assim, requer 
senha: solicitar justificadamente por acpo@acpo.org.br – para uso 
exclusivo na lide, não salvar, não repassar). 

 
2. Filme com entrevista concedida a TV ALESP (programa da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo), realizada no dia 03 de maio de 
2018, sobre a Cava Subaquática, contendo vários subsídios à Corte. 
Acesso: https://youtu.be/-H-odKmlH5w; 

 
3. Filme da Audiência Pública, que foi realizada no dia 15 de maio de 2018 

na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP). Acesso: 
https://youtu.be/Y5Nf_mxAUD0 - (PARTE 01) 
https://youtu.be/xvUGk72IBeM - (PARTE 02) 

 
4. Filme da navegação perigosa próxima a cava, risco de colisão e 

abalroamento, que pode danificar e fazer dispersar substâncias nocivas 
no estuário. Acesso: https://youtu.be/xziuJrDMBuE; 

 
5. Petição popular “Retirem o Lixo Tóxico da Cava Subaquática!”, com mais 

de 6600 assinaturas em 42 países dos 5 continentes. Acesso: 
http://www.goo.gl/tWAEPA  
 
 

6. Reportagem sobre a destinação do material contaminado em 2004. 
Acesso: http://www.goo.gl/osqN2w  
 

7. Ata da 76ª Reunião Extraordinária do Consema (que delibero sobre a 
viabilidade ambiental do empreendimento "Dragagem da Bacia de 
Evolução e do Canal de Piaçaguera, incluindo Gerenciamento dos 
Passivos Ambientais na própria Área da Cosipa”. Acesso: 
http://www.goo.gl/cb31dz  

 
8. Acórdão da Ação Popular. Acesso: http://www.goo.gl/4eTDTd   

 
9. Declaração de Voto Vencido - Ação Popular. Acesso: 

http://www.goo.gl/rvryBP  
 

https://acpo.org.br/arquivos/pagina-area-interna
https://youtu.be/-H-odKmlH5w
https://youtu.be/Y5Nf_mxAUD0
https://youtu.be/xvUGk72IBeM
https://youtu.be/xziuJrDMBuE
http://www.goo.gl/tWAEPA
http://www.goo.gl/osqN2w
http://www.goo.gl/cb31dz
http://www.goo.gl/4eTDTd
http://www.goo.gl/rvryBP
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10. Agravo Regimental - Ação Popular. Acesso: 
 http://www.goo.gl/tmnfkJ   

 
11. Parecer Técnico Ecel Ambiental - Ação Popular. Acesso: 

http://www.goo.gl/ETCPo9  
 

12. Parecer Técnico Basalto - Ação Popular. Acesso: 
http://www.goo.gl/BriJWc  

 
13. Capítulo 02 do EIA da dragagem do Canal de Piaçaguera de 2004/05. 

Acesso: http://www.goo.gl/zdiCFN  
 

14. Capítulo 05 do EIA da dragagem do Canal de Piaçaguera de 2004/05. 
Acesso: http://www.goo.gl/cSYVnM  

 
15. Capítulo 03 do RIMA da dragagem do Canal de Piaçaguera de 2004/05. 

Acesso: http://www.goo.gl/UMFE8X  
 

16. Relatório Sistema Estuarino de Santos e São Vicente. Cetesb, 
2001acesso: http://www.goo.gl/hQesRQ   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Oficina: Rua Júlio de Mesquita n.º 148, Conjunto 204, sala 02 – Vila Mathias 

CEP: 11.075-220 - Santos - SP - BR. – TEL/FAX: (013) 3273 5313 
Internet - http://www.acpo.org.br / e-mail – acpo@acpo.org.br 

FUNDADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1994 

 

http://www.goo.gl/tmnfkJ
http://www.goo.gl/ETCPo9
http://www.goo.gl/BriJWc
http://www.goo.gl/zdiCFN
http://www.goo.gl/cSYVnM
http://www.goo.gl/UMFE8X
http://www.goo.gl/hQesRQ
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e Engenharia Química da UNISANTA (1989 - 2010); Secretário de Meio Ambiente do Município de 

Guarujá - SP (Jan 2009 - Fev. 2014); Presidente do COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente de Guarujá - SP (Jan 2009 - Fev. 2014); Presidente da APA Serra do Guararú em Guarujá - SP 

(2012 - 2014); Coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente do CONDESB - Conselho de 

Desenvolvimento da Baixada Santista (2012 - 2014). Desde 1997 é professor do curso de Pós-

Graduação MBA em Gestão Ambiental e Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de 

Segurança do Trabalho da UNISANTA - Santos SP; Coordenador da CEEST - Câmara Especializada em 

Engenharia de Segurança do Trabalho do CREA-SP (2015 -2017) Conselheiro da CEEST do CREA-SP 

(2014 -2018) Conselheiro Titular do CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente (2017). Diretor 

de Educação do CREA-SP e Diretor técnico da ECEL AMBIENTAL. Tem 42 anos de experiência na área 

ambiental, com ênfase no Controle da Poluição Industrial em Processos Siderúrgicos, Fertilizantes, 

Químicos, Petroquímicos, Refinação de Petróleo, Porto e Retroporto.  
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(**) Jeffer Castelo Branco 

Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo (2018), Mestre em Ciências pelo Programa Interunidades de Pós-Graduação em 

Análise Ambiental Integrada da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Campi Diadema e 

Baixada Santista (2016), Bacharel em Serviço Social, pela Unifesp, Campus Baixada Santista (2014). 

Possui formação técnica em Meio Ambiente (2003) e em Avaliação de Risco à Saúde Humana, na 

experiência brasileira com a metodologia ATSDR (Ministério da Saúde/UFRJ - 2006). Possui experiência 

em operações de processos químicos industriais (síntese de solventes clorados e incineração de 

resíduos perigosos, 1982-1993). É diretor da Associação de Combate aos Poluentes (ACPO, 1997-2018). 

É membro do Núcleo de Estudos Pesquisas e Extensão em Saúde Socioambiental da Universidade 

Federal de São Paulo (NEPSSA – UNIFESP, 2010-2018) e associado fundador da Associação de Saúde 

Socioambiental (ASSA, 2013-2018). Foi Conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente (2002-

2003; foi membro da Comissão Nacional de Segurança Química (CONASQ, 2006-2007); Foi membro da 

Comissão Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com 

Produtos Químicos Perigosos (P2R2, 2005); foi membro do Comitê Nacional Gestor de Produção Mais 

Limpa (2007); foi Assessor técnico na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Guarujá/SP (2010-2016). É pesquisador e militante em Economia Solidária, Meio Ambiente, Saúde do 

Trabalhador, e Saúde Socioambiental. Como mestrando foi estagiário docente na Unifesp Baixada 

Santista nas Unidades Curriculares Trabalho em Saúde e Seminários Temáticos - Saúde Socioambiental. 

Promove articulação entre universidade, lideranças de bairro e moradores de áreas de impactos 

socioambientais, para as aulas de construção de narrativas do eixo Trabalho em Saúde da UNIFESP, 

sendo uma parceria do NEPSSA.  
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