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18/06/2009
Cidade de Catanduva recebe estação de
Monitoramento da Qualidade do Ar

Imprima esta página

 O interior do Estado conta agora com 17 estações de
monitoramento da qualidade do ar

 

 O interior do Estado ganhou mais uma estação automática
de monitoramento da qualidade do ar operada pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental -
CETESB. O novo equipamento foi entregue em 17.06, na
cidade de Catanduva.

Agora, São Paulo conta com 41 estações de Monitoramento
da Qualidade do Ar, em rede fixa, sendo 17 no interior, 21
na Região Metropolitana de São Paulo e três em Cubatão,
na Baixada Santista.

O município de Catanduva está situado em uma região que
se destaca pela atividade sucro-álcooleira, onde a
população se ressentia da falta de um monitoramento mais
constante dos poluentes atmosféricos provenientes da
queima da palha de cana, como ozônio e material
particulado, que junto com os óxidos de nitrogênio, além da
umidade relativa do ar, temperatura, direção e velocidade
dos ventos, radiação solar global e UV, bem como pressão
atmosférica, serão avaliados pela estação automática
instalada na cidade.

A estação foi adquirida com recursos provenientes dos
Termos de Ajustamento de Conduta - TAC, firmados pelo
Ministério Público Estadual com as empresas Citrovita Agro
Industrial e Usina Colombo e sua coligada Companhia
Agrícola Colombo. A estação está instalada na rua
Fortaleza, nº 1.310, na Vila São Luis.

A ampliação da rede de monitoramento no interior permite
maior conhecimento sobre o comportamento da qualidade
do ar no Estado, mapeando com mais propriedade a
expansão da atividade econômica, notadamente a atividade
sucro-álcooleira e seus reflexos na qualidade do ar. 
Estiveram presente na inauguração da estação a diretora
de Engenharia, Tecnologia e Qualidade Ambiental da
CETESB, Ana Cristina Pasini da Costa, o prefeito de
Catanduva, Afonso Macchione Neto, e o promotor de Meio
Ambiente do município, Ademir Perez, entre outros
convidados e funcionários da agência ambiental. 
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