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MOTIVO DA VIAGEM: Intercâmbio de informações entre CETESB e ACUMAR 
 
A CETESB foi convidada para participar de uma Missão de Intercâmbio de Informações 
com a ACUMAR – Autoridade da Bacia Matanza/Riachuelo. A ACUMAR é um órgão 
público que atua como a maior autoridade ambiental da região. É uma entidade 
autônoma, autárquica e interjurisdicional que combina trabalho com os três governos que 
têm competência no território: Nação, Província de Buenos Aires e Cidade Autônoma de 
Buenos Aires. 
 
A ACUMAR foi criada em 2006 pela Lei nº 26.168, levando em consideração a 
preocupante situação de deterioração ambiental da bacia hidrográfica. Em 2008, a 
Suprema Corte de Justiça da Nação (CSJN) convocou a instituição para implementar um 
plano de saneamento em resposta ao processo judicial conhecido como "Causa 
Mendoza", um pedido apresentado em 2004 por um grupo de vizinhos. Nesse cenário, a 
ACUMAR articula políticas públicas comuns e coordena os esforços interinstitucionais 
para implementação do Plano Integral de Saneamento Ambiental (PISA). 
 
Na manhã do dia 21/09/2017, fomos recebidos pela presidente da ACUMAR, Dorina 
Bonetti, e pelo Diretor Ambiental, Frederico G. Gatti Lavisse (Foto 1). Neste encontro, 



abordaram-se os temas nos quais a ACUMAR tem interesse em desenvolver intercâmbio 
com a CETESB, tais como: 
 

• análise de risco,  
• desenvolvimento de uma tabela de valores orientadores,  
• qualidade ambiental e plano de saúde e emergências ambientais.  

 
Foto 1: Encontro entre os presidentes da ACUMAR e CETESB 

 
 
Na sequência, participamos de um seminário na Casa da Província de Buenos Aires, onde 
o presidente da CETESB proferiu uma apresentação institucional sobre a Missão da 
CETESB no Estado de São Paulo (Foto 2).  
 
Foto 2: Mesa de abertura do seminário promovido pela ACUMAR 

 



O Gerente da Divisão de Qualidade das Águas e do Solo, Nelson Menegon Junior, fez 
uma apresentação sobre o Monitoramento da Qualidade das Águas no Estado de São 
Paulo e o Gerente do Setor de Atendimento de Emergências, Jorge Luiz Nobre Gouveia 
apresentou as atividades desenvolvidas pela CETESB no Atendimento a Emergências 
(Foto 3).  
 
Foto 3: Participação da CETESB no seminário realizado na Casa da Província de Buenos 
Aires 

 
 
No período da tarde, foram proferidas palestras pela equipe técnica da ACUMAR, 
mostrando as atividades desenvolvidas nas áreas de fiscalização e monitoramento da 
saúde e meio ambiente. 
 
Na manhã do dia 22/09/2017, participamos de três mesas de discussão com técnicos da 
ACUMAR, de ONGs e de representantes do governo e da iniciativa privada. As mesas 
trataram dos seguintes assuntos: 
 

• Ações corretivas baseadas na análise de risco e desenvolvimento de uma tabela de 
valores orientadores para a Bacia Hidrográfica de Matanza Riachuelo; 
• Qualidade ambiental na Bacia Hidrográfica de Matanza Riachuelo: água, solo, 
sedimentos e emissões gasosas e  
• Plano de Saúde e Emergencias Ambientais para a Bacia Hidrográfica de Matanza 
Riachuelo. 

 
No período da tarde, visitamos a planta de tratamento de esgotos domésticos da província 
de Buenos Aires, que será constituída de uma estação de pré-condicionamento e de um 
emissário de 11 km de comprimento, que lançará os despejos no meio do Rio da Prata 
(Foto  4).  
 



Foto 4: Construção do emissário da Estação de Tratamento de Esgoto Doméstico de 
Buenos Aires 

 
 

A participação da CETESB, tanto no Seminário quanto nas mesas de discussão, foi 
importante para troca de experiência entre as duas instituições. Tivemos a oportunidade 
de conhecer os instrumentos que a ACUMAR utiliza no seu dia-a-dia para realizar a 
fiscalização e monitoramento da qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica Matanza/ 
Riachuelo. A visita à estação de tratamento de esgoto doméstico com emissário foi uma 
oportunidade única de verificar que outros países da América latina também utilizam essa 
tecnologia de tratamento e disposição.  
 
A efetivação de uma cooperação entre a CETESB e a ACUMAR será uma oportunidade 
de aprofundar o relacionamento técnico entre as duas instituições, permitindo uma troca 
de experiência e transferência de conhecimento. 
 
 
São Paulo,                      de outubro de 2017. 
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