PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ

Programa Município VerdeAzul
Ciclo 2019
Diretiva Uso de Solo
Tema: Ações Preventivas a Áreas com Potencialidades de Contaminações de
Solo

O uso do espaço urbano de modo sustentável é um desafio aos
municípios em seu desenvolvimento sustentável. Muitos municípios não possuem
planos diretores e/ou outros processos que visem disciplinar e monitorar o uso do
solo. Em geral, as atividades fiscalizatórias pertencem ao Estado, que com suas
limitações não consegue se fazer presente com a frequência desejada.
Neste sentido, é muito importante os municípios agirem em sentido
complementar na atividade fiscalizatória verificando as atividades potencialmente
contaminantes de solo presentes no município.
No município de Itapuí, em que pese não haver áreas contaminadas,
existe apenas um local reabilitado para uso declarado (AR), conforme a CETESB,
mas ações de fiscalizações preventivas são necessárias para prevenir possíveis
contaminações do solo.
Inserir uma rotina de fiscalização e monitoramento de atividades
potencialmente contaminantes para o solo, verificando in loco o funcionamento e
o atendimento às normas técnicas e bons procedimentos para evitar a
contaminação de solo e também verificar possíveis infrações e não conformidades
e relatá-las, quando for o caso, aos órgãos competentes.
Para o ciclo de 2019 serão realizadas vistorias nos Postos de
Combustíveis do município. Entende-se que os postos de combustíveis são dentro
da área urbana os maiores potenciais contaminadores de solo, tanto pela natureza
da atividade principal quanto pelo serviços prestados como troca de óleo e lavagem
de veículos.
As visitas serão realizadas no segundo semestre de 2019, onde serão
verificados os seguintes itens:
a)
b)
c)
d)
e)

Licença de Operação da CETESB;
Tempo de instalação dos tanques;
Laudos em relação aos sumps;
Reformas e materiais empregados nos tanques;
Presença de sensores de vazamento;
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f) Impermeabilidade do solo na área de abastecimento e de lavagem de
veículos;
g) Presença de respiros;
h) Canaletas de escoamento de água, sem presença de outros líquidos;
i) Presença de caixas separadoras e limpeza periódica;
j) Destinação correta dos resíduos;
k) Coleta de óleo lubrificante.
As atividades, principalmente dos postos de combustíveis (revenda
de combustíveis, troca de óleo, lavagem de veículos etc.) é considerada
potencialmente poluidora em razão dos riscos que oferece para o meio ambiente.
Entre as principais preocupações estão: vazamentos nos tanques e
tubulações de combustíveis, escoamento de efluentes da lavagem de veículos,
resíduos e embalagens resultantes da troca de óleo lubrificante, entre outros.
Por essa razão, as ações preventivas fiscalizatórias a estes
estabelecimentos, são importantes, desta forma, como resultado esperamos que
os empresários do setor localizados no município, mantenham, em razão das
fiscalizações, os locais sempre bem monitorados, evitando com isso possíveis
danos ambientais, principalmente os relacionados a contaminação de solo.
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