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RESI,JMO

Este trabalho teve como objetivo principal estabelecer critérios para a

gest¡io de areas de disposiçäo de resíduos sólidos' Ele visou também fomecer à

comunidade técnico-científica um método de estudo e pesquisa dirigida à questão

de áreas suspeitas e contaminadas por resíduos sólidos'

o texto encontfa-se dividido em duas paftes, na primei¡a' apresenta.se o

modelo e a metodologia tanto para a avaliação de iíteas contaminadas como para os

locais de disposição de resíduos sólidos' Na segunda parte' as metodologias estlto

aplicadas para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)' ao nível regionat e

ao Lixão de Alvareng4 ao nível local.

Os trabalhos n¿ RMSP permitiram definir areas críticas nos locais de

disposþão de resíduos sólidos onde os seguintes elementos encontram em risco: 28

á¡eas em relação à saúde e vida da população (BPl)' I para o abastecirnento

público @P2), 4 para uso do solo (BP3), I para a proteção das águas superficiais e

subterrâneas @P4) e 5 para áreas de produção agropecu'fuia @P6)'

Entre as I 16 áreas de disposþão de reslduos da RMSP' o Lixão de

Alvarenga foi a que se apresentou mais crltica em relação aos vários aspectos' Os

catadores e a população que reside sobre o lixão e/ou nas adjacências convivem

diretamente com problemas dermatológicos e doenças de veiculação hldrica' Nas

adjacências do local a jusante, vririas residências utiliz¿m água subterrânea

proveniente de cacimbas. O tixiviado escoa diretamente para a Represa Billings que

é um manancial que abastece algumas cidades da RMSP' Na rá¡ea' a diñ¡são de

gases é um problem¿ comum inclusive com registro de explosão no passado'

Com os estudos realizados definiram-se basicamente duas tinhas de ação' a

primeira, visando a preservação da saúde e vida da população que residem no local

e nas adjacências dos locais de disposiçäo e, a segunda' objetivando a proteção dos

rectusos natr¡rais da RMSP.



ABSTRACT

The main objective of this thesis is to establish criteria for management of

solid waste disposat areas. It also aimed to provide the technical-scientific

community with a method of study and research directed to the issue of suspect and

contaminated areas by solid waste.

The text is divided in two parts: in the first' the model and methodology to

evaluate not only contaminated areas but also sites of solid waste disposal are

presented. In the second part, the methodologies are applied at a tegional level to

the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP)' and ât a local level to the

Alvarenga Landfill.

The works in the RMSP allowed to define critical a¡eas in the sites of solid

waste disposal where the following elements are at risk: in 28 areas' the health and

life of the population @Pl); in 8, public water supply (BP2); in 4' tand use @P3);

in 8, protection of superficial and ground waters @P4)' and in 5' the a¡eas of

Èrming production @P6).

Among the 116 solid waste disposal areas in the RMSP' the Alvarenga

Landfill was the most critical regæding various aspects' The pickers and the

population of the landfill and/or surroundings live dtectly with skin problems and

diseases transmitted through water. Nearby and downstream' several dwellings use

groundwaterûomshallowwells(cacimbas).LeachateflowsdirectlytotheBillings

Danl which supplies water to some cities ofthe RMSP' In the are4 the difr¡sion of

gases is a usual problenL inctuding records ofexplosions'

With the studies, basically two lines of action were defined: the first' aining

the preservation ofthe health and tife of the population living in the disposal areas

or nearby, and second, the protection of natural resources in the RMSP'



I.INTRODUÇÃO

A vida humana encontra-se presente sob¡e a face da Tena há milhões de anos numa

complexa relação entre meio fisico e biótico' No último século com o advento da revolução

industrial'oserhumanotemrtranipuladomilha¡esdesubstâncias,naturaisousintéticas,muitas

vêzesdeformainadequada,trazendodanossignificativosaomeioambienteeàprópriaqualidade

de vida.

Nos países desenvolvidos, as ações preventivas e corretivas vem sendo tomadas

isoladamente há mais de 30 anos em relação à degradação do meio ambiente. Por outro lado, nos

países em desenvolvimento em flrnção da falta de recursos financei¡os pouco tem sido feito pæa

cons€rvar e preservar o meio ambiente'

Na..ConferênciadasNaçõesUnidasSobreoMeioAmbienteeDesenvolvimento-ECo

92',, rcalizada ltoRio de Janei¡o, em l992,foi traçada uma estratégia intemacional conjunta' onde

atesebásicadefinidafoiadequeosfecr¡rsosnatufaisdevemserabasedodesenvolvimento

econômico e que' portanto' a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico devem ser

considerados em conjunto (ANDRADE, 1996)' Por outro lado' no evento realizado em nrarço

deste ano, denominado RIo+s, chegou-se a conclusão de que os países que participaram na ECO'

92nãoconseguiramcumprirglafidepartedasmetasprevistasnoacordotraçadohácincoanos

atrás.

Levandoemconsideraçãoocontextoacimamencionado,ointuitodestateseéapresentar

critérios para a gestão de áreas de disposição de ¡esíduos sólidos. Este por sua vez faz parte de um

modelo mais abrangente de gestão de áreas contaminadas'

os reslduos sólidos domésticos tem despertado discussão e polêmica tanto no meio

técnico-cientlfico, nas universidades e instituições de pesquisa' quanto nos órgãos públicos

resporsáveispelaregulamentaçãoecontfole,nãohavendocorìsensoentreaspartesenvolvidas

e/ou interessadas. os esforços têm sido concentrados na situação atual cuja problenriítica reside na

adequação do local onde os resíduos devem se¡ dispostos e qual a melhor manei¡a de fazê-lo do

pontodevistaambiental.Todaviaaquestãodasáreasjáexistentes,desativadasounão,que



muitas vêzes foram mal construídas ou operadas, tem sido pouco abordada havendo uma carência

de propostas sobre a destinação a ser dada þara tais ¿i¡eas.

O presente trabalho dMde-se em 3 tópicos principais: modelo de gestão de áreas

contaminadas para RMSP; metodologia de gestão de á¡eas de disposição de ¡esíduos sólidos para

RMSP; aplicação da metodologia de gestão de ríreas de disposição de resíduos sólidos para RMSP

e um estudo de caso.

2. OBJETIVOS DA TESE

O objetivo principal desta tese é apresentar critérios para a gestão das áreas suspeitas ou

conûnnadas de contaminação por disposição de resíduos sólidos. Dentro deste escopo' realizou-se

um diagnóstico ¡l¡s ársas de disposição de resíduos sólidos na RMSP com propostas de prioridade

de medidas e ações pa¡a proteger os recu¡sos naturais e a saúde pública'

outro objetivo específico, é fomece¡ à comunidade técnico-científica um método de

estudo e pesquisa dirigida à questão de áreas suspeitas e contaminadas por resíduos sólidos.

3. pROBLEMÁTICA MUNDIAL SOBRE DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A geração de reslduos sólidos domésticos tem crescido numa relação diretamente

proporcional ao crescimento da popuþão mundial. Associado a isso, a mudança dos h¡ibitos de

co¡sumo da sociedade atual tem conduzido à geração de produtos descartáveis e de bens com

curto tempo de vida útil. como decorrência, a natureza e a quantidade de resíduo doméstico tem

mudado drásticamente nas ultimas décadas.

Acrescentando o fato de que a migração da população de zonas rurais para ii.reas urbanas

também tem contribr¡ldo para o aumento da geração de lixo nas cidades. Considerando 1l países

eu¡opeus, 2 países da América do Norte e da América do Sul, da Ásia e da África (1 país de cada

continente), observa-se uma variação na densidade demográfica de 2,6 habitantes/km2 no Canadá



paÎa 1452 habitanteykm2 no Japão (MTI, 1994). Nestes países, a percentagem da população

habitando em á¡eas u¡banas varia de um mínimo de 50%o até um máximo de 88% (TABELA 1)'

Até o início da década de 70, um cidadão comum preocupava'se com o lixo até o

momento em que o caminhão de coleta o removia de sua residência. Em vários palses esta visão

tem se modificado. Muitas pessoas tem questionado o destino e os efeitos que o lixo pode causar

ao meio ambiente.

Na década de 80, muitas entidades de pesquisa e controle ambiental produziram

relatórios e publicações científicas sobre efeitos a curto e longo prazo' causados pela prática de

dþosição de resíduos no solo efetuada no passado (BROWNELL et al, 1982; BULL et al' 1983;

CLJMINS, 1981; GRAIIAM, 1981; POHLAND, 19S0). Atual¡nente, o assunto "disposição de

resíduos sólidos" tem despertado interesse político em todas as esferas do poder quais sejan¡

municipal, estadual" internacional além de interesse científico e da preocupação social'

Nos riltimos l0 a 15 a¡ros em muitos países desenvolvidos, uma legisþão referente à

disposição de resíduos sólidos tem se desenvolvido e profissionais da área ambiental têm

contribuído com a elabração de padrões e nonrìa.s (CETESB' prelo). Em alguns pafses, a

legislação tem requerido um planejamento do gerenciamento da disposição dos resíduos sólidos.

A tabela 2 apresenta a produção anual e a geração per capita de resíduo doméstico nos

países apresentados na tabela anterior. De uma forma genérica, observa-se que' quanto mais

desenvolvido economicamente o país, maior é a geração per capita. o valor médio obtido situa-se

em tomo de 1 kg/pessoa/dia e a população do Brasil apresenta um valor menor que 0,6

kg/pessoa/dia.

A tabela 3 mostra a composição de resíduo doméstico de viirios países. Nela observa-se

que as categorias de papel e de matéria orgânica somarn a maior parte da composição do resíduo

doméstico na maioria dos países. A média da somatória é de 63,77%, portanto juntas rePres€ntam

rnais da metade da composição total do resíduo. Além destes, vidros, plásticos e metais possuem

rrma importância secundária na composição do resíduo.

Na composição do residuo doméstico do Brasil a matéria orgânica sozinha possui valor

de 64,4%, enqu¿mto que a média é de 33,2vo, portanto um valor bastante superior aos dos outfos

países.



Tabela 1. População e área de vários países da Terra



Tabela 2. Produçåo total e geraçåo per capita de reslduos de vários palses

Per



Tabela 3. Composiçäo de resíduo doméstico (%)

Såo Paulo



Atabela4aPfesentaumfesumododestinofinalderesíduodomésticoemviiriospaíses.

A disposição em aterros sanitários é pouco utilizada no Japão e Suíç4 e muito utilizada na

Finlândi4Ca¡adáePolônia(acimadeg5%).oJapãolidera.,comvalorde63To,nousoda

tecnologia de incineraçäo de resíduos como resultado da baixa disponibilidade de uso do solo para

os fins em discussão. Neste contexto, observa-se uma diferença cla¡a acerca do destino final dos

resíduos no Brasil em relação aos países desenvolvidos. Enquanto países desenvolvidos' como

exernplificado acima estão investindo na recuperação e incineração, o Brasil possui um quadro

alannante onde 99% do resíduo gerado é disposto sobre o solo. Deste montante' cercz de 760/o é

disposto a céu aberto e 137o em aterro controlado (IPT' 1994)'

Alémdisso,valeressalta¡queexistemmuitoslocaisdesativados,ondeexistirarrantigos

lixões. Nestes, o controle de recebimento de resíduo foi menor e geralmente os resíduos industriais

e domésticos encontram-se mistr¡rados. Portarito, a contaminaçåio dos recursos hldricos toma-se

patente'eain&'oriscoàsaúdedapopulaçãoqueresidenascircunvizinhançasdestasáfeasé

bastante preocupante. Neste ceruírio, a Região Metropolitana de São Paulo possui 116 lixões e

atenos sanitários, onde o diagnóstico sobre o efeito que estas ii.reas de disposição de residuos tem

sobre os recr¡rsos hídricos e a saúde pública é eKremaÍiente modesto. Na realidade, existem

v¿irios trabalhos desenvolvidos pelas universidades, órgãos do governo e empresas privadas'

contudo, esses trabalhos normalmente possuem caráter específico, tanto em á¡ea fisica como

tambem no aspecto da abordagem técnico-cientlficA dificultando uma visäo global do problema'

conseqüentemente, através dos estudos existentes não é possível realizar uma gestão global

adequada das áreas de disPosição'

No Brasil, ainda não existe um sistema municipa! estadual ou federal de classificação de

iíreas contaminadas de forma a priorizar as áreas críticas como existe na América do Norte ou na

Europa. Um dos documentos existentes, publicado recentemente pelo Instituto de Pesquisas

Tecnológicas (IPT), é o "Manual de Gerenciamento Integrado sobne Lixo Municipal"' Neste

documento (IPT, 1994) , o enfoque principal compreende os seguintes tópicos: origen¡

composição, limpeza, tratamento (segregaçäo, reciclagem e incineração) e legislação sobre

resíduos sólidos domésticos. De forma suscint4 são abordadas descrições sobre disposição final

do lixo, com enfoque na conceituação do lixão e atero sanitiirio, na tfansformação de lixão em

aterro sanitário, na remediação e fechamento de lixões (ações mitigadoras) e nos estudos para a

viabilização de ríreas para irstalação de atenos sanitários e projeto de aterro sanitário em áreas



Tabela 4. Dest¡no final de resíduo doméstico (%)

Dinamarca

et al (1990) e IPT(1994)

(1) 225 aterros de um total de 564 áreas não possuem controle

(2) 1Ùo/o aterro sanitário + 13% aterro controlado



novas. Assim esse importante documento publicado por IPT (1994)' que é dirigido

principalrnente aos técnicos dos órgãos municipais, trata principalmente de assuntos de interesse

pa¡a gefenciamento de cada r¡nidade de disposição de resíduos sólidos corsiderando as áreas

existentes e a serem instaladas'

Damesmaforma'enfocandoespeclficamenteaáreadedisposiçãoderesíduosexisteo

manual elaborado pela CETESB (1987) sobre a construção de aterros sanitá¡ios e industriais de

forma a dispor resíduos no solo de manei¡a mais segura. Entretanto, existem poucos estudos sobre

a forma de gerenciamento das ¡á¡eas de disposição já existentes, e sobre o início e implementação

deste gerenciamento. o trabalho aqui apresentado procwa sarBr esta lacuna na questão do

gerenciamento das areas de disposição de resíduos.



pARTE I FUNDAMENTos E EsTRATÉGIAs DE GgsrÃo DE Ánn¡'s

CONTAMINADAS

Nesta primeira parte da tese apresenta-se inicialmente uma revisão bibliogífrca da

metodologia de gestão de areas contaminadas em v¡i.rios palses. Em seguida o enfoque do trabalho

é dado para o modelo de gestão de a¡eas contaminadas elaborada para a RMSP e no final desta

parte é apresentada a metodologia de gestão de áreas de disposição de reslduos sólidos para

RMSP.

4. TÉCNICAS E MÉTODOS ÐflSTENTES DE GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

Os programas existentes, no pals e no exterior, que pretendem preservar e proteger a

integridade ambiental do meio fisico, enfocam duas linhas básicas: a ação corretiva' voltada

especificamente à recuperação de locais contaÍiinados ou degradados, como é o caso dos locais

de disposição de reslduos sólidos; e a açäo preventiva, voltada à uma região de interesse, onde silo

estabelecidas restrþões ao uso da terra ftente às diversas atividades contaminântes, ou

potencialmente contaminadoras.

O desafio, para a implantação desses progra¡nâs, é identifica¡ onde se encontram os

problemas, caracteriálos cÍrso a caso, e posteriormente estabelecer prioridades, com base nos

riscos existentes, concentrando os esforços técnicos e os investimentos, de acordo com interesses

sócio-pofticos. Tais programas devem ser desenvolvidos de uma maneira ordenada' com o

objetivo de remediar as á¡eas existentes de uma forma racional, ou ainda' alocar adequadamente

futwos empreendimentos potenciaknente contaminadores'

A seguir são apresentas as experiências existentes no pals e no exterior sobre os

programas de preservação e protegão ambiental voltadas ao meio fisico'



4.1. Experiência na Alemanha

Na Alemanha as áreas com atividades contamirìf¡ntes, hetdadas ou existentes, são

ca¡acterizadas e classificadas em três categorias para priorizar as ações técnicas e financeiras:

áreas potencias, suspeitas e contaminadas. Inicialmente, na regiäo de interesse, as áfeas são

classificadas como áreas potenciais em função do tipo de atividade existente. Posteriormente' a

reclassificação da area potencial para área suspeita é feita através de um sistema de pontuaçäo

considerando os recursos ambientais água, solo e a¡, e a saúde pública. Por final, a definição

(caracterizaçäo e classiûcação) da area como contaminada é feita através de uma confirmação

científica pelas autoridades competentes.

No início da década de 80, várias agências estaduais de meio ambiente elaboraram um

sistema de caracterização, classificação e priorização das :íreas contaminâdas. Na realidade, os

sistemas elaborados em cada agência possuem diflerenças principalmente em relação ao nlvel de

exigência do limite de remediação dos locais contaminados'

N€stecontexto,foiapresentadoporMUBW(1988)ummanualdeáreascontaminadas

(Altlasten-Handbuch-Ministeriun für Umwelt Baden'Wtlrttemberg) elaborado pela agência de

meio ambiente do Estado de Baden-Wtt¡ttemberg. Nesse Estado foram levantados

sistematicamente 6.500 locais suspeitos, dos quais 1.200 localizam-se em áreas ¿s manansiais de

abastecimento público ou em zonas que futWamente serão aproveitadas como mananci¡is de

abastecimento público.

Da mesma forma o estado de Nordheim-westphalen apresentou um sistema de

classificação em 1991 que, conceitualmente, assemelha-se ao de Baden-W{lrttemberg.

Dessa maneira, os estados alemães defrontam-se com muitas áreas contaminadas onde as

informações disponíveis são limitadas. Entretanto, considerando que para a classificação rles áleas

potenciais, suspeitas e contaminadas é necessário um procedimento de avaliação uniforme' foi

elaborado naqueles estados um sistema que permite, com base em pequena quantidade de

informação, uma apreciação mais ampla e uniforme do potencial de risco, que possibilita o

diagnóstico e a tomada de decisões sobre as providências necessiirias para a recuperação ou

contenção da contaminação.



o conceito básico do sistema alemão é de que, uma ¡área potencial, em princípio, pode

conter materiais que impõem um perigo potencial aos recursos ambientais' Estes materiais podem

apresentar seus efeitos prejudiciais, isto é, traf¡sformam-se em contaminantes somente quando

entram em contato com o recr¡rso. Assinu na averiguação do risco para os recursos ambientais,

além do risco inerente à periculosidade da substância são distingüidos os riscos provenientes dos

seguintes equillbrios e processos:

(l) Liberaçäo de substâncias nocivas provenientes do local;

(2) Entrada de substâncias nocivas nos recursos ambientais;

(3) Transporte (migração) e efeitos das substâncias nocivas no recurso ambiental'

osistemaalemãocaracteriza-seporserummétodonuméricoponderadoecumulativo.

Dessa forma, a avaliação de um local suspeito ou contaminado é feita em várias etapas. As etapas

são consideradas em seqüência' porén¡ independentes umas das outras' pois cada etapa é

ponderada de acordo com a sua qualiñcação técnica'

Assirn, paftindo-se da existência da periculosidade de uma substância (r0) que resulta do

estabelecimento de uma situação padronizada de disposição de lixo ou solo contaminado, o local

pode ser avaliado em três etapas distintas: a liberação (I), a entrada (II) o transporte e efeitos (III)'

A quantificação da condição real do local leva à pontuação dos riscos rI, rII e rIII. As ações ou

fatosquepodemlevaràminimizaçãoouaoaumentodoriscosãoexpressasatravésde

multiplicadores m (mI, mII e mIII). Assim a avaliação do ¡isco do local de interesse é calculada da

seguinte forma:

rI : ml.rO

rII = mII.rI

rIII = mIII.TII

o risco real é obtido com uma pondefação final (mlv) que considera a importância do

recurso ambiental chegando-se assim à pontuação final rIV = rnIV'rIII'
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4.2. Experiência do Canadri

NoCanada"emfunçãodoaumentodograudeconsciênciaedepreocupaçãoda

populaçãoemrelaçãoaoriscoàsaúdeeaomeioambientecausadoporareascontaminadas,o

Conselho Canadense do Ministério do Meio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the

Environment - CCME) iniciou o Programa Nacional de Remediação de Á¡eas Contaminadas

(National Contaminated Sites Remediation Program - NCSRP) para a avaliação e remediaçåo das

ríreas contaminadas de alto risco existentes naquele país. com o intuito de elabora¡ uma avaliação

consistente rtas ársas contaminadas, o CCME requisitou à comunidade técnico-científica daquele

país o desenvolvimento do Sistema Nacional de Classificaçäo de Á¡eas Contaminadas (National

Classiñcation System for Contaminated Sites).

O Sistema Nacional de Classificaçäo de Á¡eas Contaminadas Canadense é uma

ferramenta que permite a filtragem e priorização na avaliação de áreas contaminadas, de acordo

com o glau potencial de impacto adverso à saúde humana e ao meio ambiente. o sistema foi

desenvolvido.com base em consulta e revisão de uma extensa lista de literatura existente sobre o

assunto naquele e em outros palses. Além disso, foi realizado um intenso trabalho de levantamento

de infonnações existentes sobre os tipos mais fiequentes de áreas contaminadas no canadá.

A metodologia referente ao Sistema Canadense encontta-se descrita em publicação do

ccME (1992), composta po¡ texto explicativo e disquete. No aspecto metodológico, o sistema

prima pela facilidade de armazenamento e recuperação de informações, e por permitir uma

afinlizzção constante das informações. O Sistema Nacional de Classificação caracteriza-se por ser

m método numérico cumulativo onde, ao final, cada característica da área é pontuada e somada'

Este método, devido a sua simplicidade de manuseio e de facil compreensâo, é largamente

utilizado na avaliação ambiental onde o objetivo final requer decisão em v¡irios atributos. A

metodologia baseia-se no fato de que, qualquer efeito adverso sobre o meio ambiente e saúde

humana provém de uma cadeia de eventos, iniciando-se na fonte e terminando no receptor' Por

exemplo, a cadeia de eventos que resulta na ingestão de águas subtenâneas é ilustrada no quadro

l abaixo.



Quadro l. Exemplo de cadeia de eventos da fonte p¿¡¡a o receptor (CCME 1992)

FONTE RISCO LIBERAÇAO CAMINHO RECEPTOR

Resíduo
Ann:rzenado na

Á¡ea A

Natureza e
quantidade do

resíduo
armazenado na

Á¡ea A

Vazamento do
local de

a¡m zenamen-to

Movimento dos
conta¡ninantes
através da água

subterrânea

Poço tubular

Usuírio ingere
água

contaminada

o sistema Nacional de classificação foi elaborado para avaliar o risco potencial das ¡íreas

através da pontuação das características da áre4 que podem ser agrupadas em três categorias'

(t) característica do contaminante - o risco relativo do contaminante estar presente nå áIea.

(2)Caminhosdeexposição-Arotaprovávelqueocontaminantepodeseguir(água
sribtenanea, água superficia! contato direto, ar, etc) em direção ao receptor'

(3) Receptores - Seres vivos ou recursos que podem estar expostos ou afetados pela

ònturninuçao (ser hunrano, plantas, animais e recursos ambientais)'

4.3. Experiência nos E.U.A.

NosE.U.A"LEGRAND(1964)propôsaprimeiracartografiadevulnerabilidadee

análise de cargas contaminantes provenientes de sistemas de Disposição de Águas Servidas

(surface Impoundment Assessment). Este método avalia, de forma distinta' a vulnerabilidade

natural e a calga contamirìante. os parâmetros utilizados no método são: tipo litológico'

espessr¡fas da zona não-saturada e saturada, e sólidos Totais Dissolvidos (sTD).

IIAGERTY et al. (1973) elaboraram o método "site Ranking system" para a avaliação

de áreas potenciais para a disposição de pfodutos químicos e de atividades em operação. o

método analisa vários fatores, tais como: cafacterísticas de sorção e hid¡áulica do solo;

hidrodinâmica do aquífero, contaminação do ar e risco de toúcidade à sarlde humana.

PHILIPS et at. (1977) elabora¡am a metodologia denominada ly'aste soil-site Interaction

Matrix para avaliar os perþs da disposição de resíduos sólidos e llquidos de origem industrial no

l4



solo. O método é bastante abrangente, e entre vários parâmetros considera a ocupação do local"

vrírios aspectos da zottø nãO-saturada e saturad4 comporta¡nento dos contamfuuntes,

características fisico-químicas das substâncias nocivas.

Mais recentemente, o fato que permitiu uma ação mais eficaz e realística em relação as

¡áreas contaminadas foi a aprovação da legislação federal denominada Comprehensive

Environmental Response, Compensation and Liability lcf, conforme descrito por CLEARY

( l98e).

A Agência de Proteção Ambiental Americana (U.S. Environmental Protection Agency-

usEPA), criou em 1992, o sistema de classificação denominado The Hazard Ranktng system

É/RS), que permitiu a elaboração da lista nacional de á¡eas prioritárias (National Priorities List -

NPL). O HRS é uma ferramenta que permite a filtragem e priorizagão na avaliação das várias

ií¡eas com potencial de liberação de substâncias nocivas que causam danos à saúde humana e ao

meio arnbiente. O HRS permite uma medida de risco relativo, ao contrário de outras formas de

avaliação, nas quais o risco absoluto é obtido. A medida do risco relativo pode ser

consistentemente aplicada pa¡a r¡¡na grande variedade de á¡eas contaminadas, inclusive lixões e

aterros sanitários.

o sistema da usEPA (1992) ê mais complexo que o da Alemanha e canadá, exigindo

informações e parâmetros mais detalhados em relação aos sistemas até aqui apresentados, mas

com concepção filosófica similar. AssiÍL no HRS, a pontuação fi¡al é uma resultante da avaliação

de quatro caminhos preferenciaß ("pathways") de contaminação:

- migração pelas águas subterrâneas (Sgw);

- migração pelas águas superficiais (Ssw);

- exposição do solo (Ss); e

- migração pelo ar (Sa).

Para a água subterrânea e a¡, é utilizada uma avaliação onde o potencial de migraçåio é

único até atingir o receptor. No caso da água superficial e solo as possibilidades são multiplas.

Para as águas superficiais existem basicamente três caminhos potenciais: água ingerid4 cadeia

alimentar, e cadeia ambiental. Estes caminhos potenciais säo avaliados e separados para dois

componentes de migraçäo: migração aquritica /terrestre e migração da água subterrânea para é,gru6
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superficial. Para o solo são avaliados dois caminhos potenciais: população residente e população

do entorno.

O cálculo da pontuação do HRS para fueas contaminadas é inicialmente calculado para

cada um dos quatro caminhos preferenciais, sendo posteriormente associados através da equação

åpresentada abaixo para determinar a pontuação ûnal do HRS, o qual varia entre 0 a 100'

s = {tsg"¡* s*** s+s"'Y+

4.4. Experiência no Brasil

No Brasil, a gestão das rireas contaminadas foi delineada apenas prevendo a proteçäo das

riguas subterrâneas. Nesta linha TALTASSE (1972) apresentou o primeiro mapa de

vulnerabilidade da região de Campinas. O trabalho avaliou a condutividade hidráulica e

c¿racterlstica de sorção das diferentes forrnações geológicas que ocorrem na região em questão.

Posteriormente,DUARTE(1980)propôsrrmametodologiademapeamentode

vulnerabilidade para aquíferos freáticos considerando o comportamento de contaminantes em

vrírios tipos litológicos, solos e áreas de recaÍga.

Recentemente, o Instituto Geológico (IG/SMA) em convênio com a companhia de

Tecnologia Ambiental (CETESB) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)

desenvolveram o mapeamento da vulnerabilidade e risco da poluição das águas subterrâneas no

Estado de são Paulo (HIRATA ef a/. 1991, HIRATA et al. 1992), ÍG/CETESB/DAEE (1997) em

escala 1:500.000. Esse projeto utiliz¡ndo-se do método desenvolvido por FOSTER & HIRATA

(1988) para a Organização Pan Americana da Saúde (oPAS), analisou a wlnerabilidade natu¡al

dos principais aquíferos paulistas e a carga contaminante potencial de fontes pontuais (indt¡strias'

aterros e lixões, atividade mineral) e dispersas (agricultrua e saneamento "in situ")' A integração

entre os dados definiu ¿á¡eavatividades de maior risco de contaminação dos recursos hldricos'

O método acima descrito, entre os aplicados no país, apresenta uma grande vantagem

pela sua simplicidade e pela avaliação de um reduzido número de parâmetros. Este método avalia



separadamente a wlnerabilidade natu¡al dos aquíferos e o potencial de contaminação das

atividades antrópicas existentes. A determiriação da rulnerabilidade dos aquíferos é baseada em

uma ponderação numérica como mostra a figura I . Este método é emplrico e engloba três fatores.

o primeiro consiste na identiûcação do tipo de ocorrência da água subterrânea' num intervalo de

0-1,0. O segundo trata da especificação do tipo litológico acima da zona saturada do aqulfero,

com a discriminaçäo do grau de consolidação þresença e ausência de permeabilidades

secundririas) e das caracteristicas granulométricas. Este fator é representado numa escala de 0'3-

1,0, além de sufxos para os casos de tipos litológicos que apresentem fissu¡as ou baixa capacidade

de atenuação de contaminantes. O terceiro fator é a estimativa da profundidade do nível da água

(ou do topo do aqulfero confinado), numa escala de 0,4-1'0. O produto destes três parâmetros é o

lndice de vulnerabilidade, expresso ¡g¡¡¡¿ s5çala de 0-1, em termos relativos. A avaliação do

potencial de contaminação induzida pelas atividades existentes considerou, de forma geral três

fatores: tipo de substânci¿ nociva existente, concentração e forma de ocorrência.

5. MoDELo DE GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS ELABORADA PARA RMSP

Conforme apresentado no ítem anterior existem poucos proga¡nas abrangentes

implantados sobre prevenção e pfoteção ambiental voltadas ao meio fisico. Neste capítulo da tese

pretende-se apfesenta¡ uma proposta de metodologia de modelo de gestão de áreas contaminadas.

Há que se ressaltar que, o tema abordado n€sta tese faz patte de um projeto maior

denominado "Recuperação do Solo e das Águas Subtenâneas em Á¡eas de Disposição de

Resíduos Industriais", patrocinado pela Gesellschaft Fil¡ Technische Zusammenarbeit (GTz) da

Alemanha e executado pela companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (GETESB) com

colaboração do lnstituto Geológico (IG/SMA).

oprojetovisaogerenciamentodeáreaspotencialmentecontaminadas,suspeitasde

contaminação ou comprovadamente contaminadâs na Região Metropolitana de São Paulo

(RMSP). O gerenciamento das áreas em questão, na realidade, é um processo que visa

principalrnente identificar e avalia¡ áreas potencialmente contaminadas dentro de uma regiäo de

interesse, proporcionando assim o estabelecimento e realização de medidas visando a prevenção,

.contenção 
e remediação destas, tendo como base o posicionamento e a importância dos bens a

l7
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proteger (CETESB, prelo). Outro objetivo do gerenciamento é o fornecimento de informações,

para os órgãos de controle e planejamento ambiental, prefeituras, sociedade civil e iniciativa

privada sobre as ifueas potencialmente contaminadas, suspeitas de contaminação ou

comprovadamente contami¡radas presentes na região de interesse, subsidiando as ações de

controle e planejamento.

No processo, que envolve desde a identificação de rireas contaminadas até a sua

remediação, existem responsabilidades que são do poder público e outras que são do causador da

contaminação, que na maioria dos casos tem origem na iniciativa privada. Dessa forma' no sistema

de gerenciamento apresentado neste trabalho estão descritos os procedimentos que cabem

principalrnente ao poder público.

5.1. Conceituação Técnico-Científica

O Sistema de Gerenciamento de Á¡eas Contaminadas apresentado neste trabalho baseia'

se no sisterna adotado pelo Estado de Nordheim-Vy'estphalen (Alenranha) mas, c¿¡racteriza-se por

considerar um universo maior de atividades. Enquanto o sistema alemäo considera apenas locais

de disposição de resíduos e industrias desativadas, o sistema apresentado neste trabalho amplia os

tþs de atividades consideradas, permitindo tambem avaliar áreas industriais ativas, á¡eas

comerciais, postos de serviços e outros (acidentes e ¿í¡eas agrícolas).

O fato que diferencia a Alemanha do Brasi! ou ainda do nosso continente, é o período de

existência do país. Assirll na Alemanha as antigas areas de disposição de resíduos e industrias

são, em nrlmero, muito maiores e complexas em relação ao nosso continente' Além disso' as

informações sobre a atividade de interesse como projeto, controle, matéria prim4 resíduo e/ou

registros históricos não encontram-se sistematizados e disponíveis como na Alemanba. Na prátic4

as áreas potenciais, suspeitas e contaminadas são problemas ambientais complexos que precisam

ser estudados, de uma forma rápida e criteriosa, devido ao seu sigrrificado intrínseco para a

proteção dos recu¡sos naturais e da saúde pública no país. Apesar de cada caso ap¡ese¡rta¡

particularidades e complexidades próprios, o sistema de gerenciamento a ser aplicado nestas á¡eas

requer um procedimento uniforme, mesmo quando se considera um pequeno volume de

informações disponíveis. AssiÍL o intuito brisico do sistema de gerenciamento é permitir urna

l9



apreciação ampla e uniforme do potencial de risco de contarnhação dos recursos naturais e saúde

pública nas áreas em questão, e aind4 possibilitar o ordenamento e priorizaçäo de ações e/ou

medidas de prevenção, controle e remediação.

os termos mais importantes dentro da concepção do gerenciamento de fueas

contaminadas neste trabalho são: area potencial, área suspeita e á¡ea contaminada

Á,rea potencial pode ser definida como urna atividade ou local que pode vir a altera¡ a

qualidade dos recursos ambientais, acima dos padrões defnidos em lei. Dessa form4

conceitualmente, ela não signiûca obrigatoriamente que esteja causando da¡ro ao recurso ambiental

no momento. Quando a atividade ou o local for considerado como área potencial sigrifica que, em

fiurção do manuseio de produtos perigosos e/ou geração de efluentes/resíduos tóxicos podem

ocorrer acidentes, vazaürentos, ou outras formas de transferências de substâncias nocivas aos

recursos naturais.

A área suspeita é uma atividade ou local que previamente foi considerada como área

potencial. A diferença entre u¡ra área potencial e suspeita reside na forma de avaliação do risco

potencial de contaminação. Na area potencia! o risco é inerente apenas ao tipo de atividade'

considerando-se as substârcias nocivas associadas. Para a classifcação das áreas suspeitas, além

dos riscos associados à atividade, é avaliado o risco associado aos bens a proteger, considerando

desde sua existência e vulnerabilidade à contaminação.

A á¡ea contaminada é uma atividade ou local que previamente foi considerada como área

suspeita e potencial. O mesmo procedimento adotado nas duas á¡eas anteriores também é

empregado neste caso, ocorrendo uma classiñcação e priorização para reduzir o universo

numérico de uma fuea para a outra. O instrumento utilizado para a priorização é uma investigação

rápida no campo que permite comprovar cientificamente a contaminaçäo do recurso ambiental.

Neste caso, a classificação das ifueas suspeitas, em termos de maior ou menol perigo aos bens a

proteger, vem nortear os estudos pa¡a comprovação da existência ou não de contaminaçäo' No

caso dos recursos hídricos subtenâneos, o instrumento pode ser, por exemplo, uma investigação

geofisica em terrenos onde a contaminação é por compostos inorgânicos, ou ainda, a utilização de

"soil gas survey'' para compostos orgânicos voliiteis, ou tamberg pfira c¿rsos extremos, uma coleta

simples de amostra de solo ou água subterlânea seguida de anílise química.



Assinunogerenciamentodeareascontaminadas,aestratégiabasicaéreduzh,atravésda

utilização de metodologia racional e científica, o grande universo de áreas/atividades pafa um

número restrito de áreas que realmente têm possibilidade de estar contaminada otimizando

investimentos ûnanceiros e de tempo durante o processo, facilitando também o manuseio de

informações necessárias para cada etapa. Neste contexto, a classificação em três categorias de

áreas como conceituadas acima faz se necessária'

5.2. Sistema de Gerenciamento de Á¡eas Contaminadas

Naprática,oproc€ssodegerenciamentodefueascontaminadas'constitui-sedeuma

sequência de etapas, conforme apresentado no fluxograma da figura 2' No fluxograma encontram-

se sintetizados, além das três categorias de ríreas descritas acim4 outras etapas que são

importantes e devem ser consideradas no procedimento de gestão de ráreas contaminadas'

Umavezdefinidaaregiãodeinteresseeidentificadososbensaproteger'afenamenta

primordial do gerenciamento é o cadastro das áreas contaminadås. É necessário identiûca¡, no

universo de atividades existentes, aquelas que vêm causando imractos que afetam nocivamente os

bensaproteger.ocadastrodeveidentificarasáreasqueapfesentemriscodecontaminação

inerente à sua própria atividade, que são denominadas de áreas potenciais (APs)' Após uma

avaliação prévia das APs, elas devem passar à categoria de á¡eas suspeitas (ASs)' as quais são

classiûcadas de forma a priorizar as ações de confirmação da contaminação' Caso seja

cornprovada, elas são transferidas para a categoria de áreas contaminadas (ACs), devendo então

passa¡ por um pfocesso de caracterização da contaminação e de recuperação do local. caso seja

necessário.

5.2.1. Defnição da região de interesse e dos bens a proteger

A região onde pretende-se implantar o gerenciamento de á¡eas contârninadas' deve ser

estabelecida considerando-se as caracteristicas dos tipos de atividades, meio fisico, os recursos

ambientais e a saúde pública (FIGURA 2).

Na definição do perimetro da região ou da a¡ea de interesse para o gerenciamento de

rfueas contamhâdas, deve ser considerado, não somente os contornos do meio fisico como bacias
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hidrográficas, aqtiíferos importantes, unidades litoestratigráficas, unidades geomorfológicas, mas

tambérg outros fatores tais como limites administrativos municipais, estaduais e federais adotados

pelos órgãos privados e Públicos.

A metodologia de gerenciamento de áreas contaminadas pode ser aplicada em qualquer

âmbito do poder público (federal, estadual e municipal). Uma das principais ferramentas de

trabalho nesta metodologia é a cartografia básica e temática. AssiÍ|, dependendo das dimensões da

rárea de interesse escolhida, faz-se necess¡irio definir a escala de trabalho que pode ser,

respectivamente, regiona! semi-detalhe e local. Para o Brasil, que possui dimensões continentais' a

escala de trabalho mais adequada é >1:1.000.000, em nível de estado, > 1:250.000 e quando

escolhido o recorte mrmicipal, <l:50.000 (QUADRO 2).

Q,,arlro 2. Nlveis de escalas de trabalho (modificado de HIRATA' 1994)

NfvEL DE AVALIAçÃO
INTORMAçOES E

TRII,BALHOS
Nf:cEssÁRIOS

ESCALAS DE TRABALHO

I. Reconhe€imerito
Preliminar
(existência do risco)

Ênfase em dados

existentes
r Sem Perfuraçäo

o Sem Amostras
o Ênfrse em aÐec'tos

qualitativos

tederal
(>l:t.000.000)

EstaduÂl
ll:250.000 a l:500.000)

lL Avalraçåo slstem lca
(grau de risco)

Regiões Mehopolit¿nas e Municfpios
(<l:100.000)

III. Reconhecimento de
CamDo

Urbano (Distrltos e tlarros)
(l:50.000 a l:10.000)

. Requer coleta de dados de

campo
o Requer perfuração
. Requer amostragem e

análises
o Ênfase em aspectos

.lrúnfifâfivôs

tv.Reconhecimento por
Rede de Monitoração

Local
(l:25.000 a 1:5.000)

V. Investigação Completa
de Campo

Loc¿l
(< l:t0.000)

os recursos ambientais e outros bens a proteger podem ser classiûcados de acordo com a

sua importância dentro da fegião de interesse, podendo, esta classiûcação, por exemplo' ser a base

para a seleção inicial de APs a serem avaliadas.

Entre os bens a proteger identificados nâ RMSP, podem ser destacados:

. Solo: ¿íreas destinadas à agricultur4 parques.

. Água superficiat mananciais (Guarapiranga" Billings' Cantareira)

. Águas subterrânea: poço de abastecimento público e privado



r Saúde Humana: á¡ea u¡bana

o Vegetação: Área de Proteção Ambiental, parques, iireas agrícolas.

A própria RMSP pode ser selecionada como unìr¡ região de interesse por ap¡esentar

muitos conflitos de uso e ocupação, seja nas áreas urbanas seja nas á¡eas industriais.

5.2.2. Á,reas potenciais (APs)

A identificação de APs certamente pressupõe a definição preliminar da região de interesse

e dos bens a proteger, das atividades potencialmente contaminadoras e, das denúncias e

reclamações. O processo de identiûcação de á¡eas potencialmente contaminadas permite o

delineamento inicial do universo a ser abrangido no cadastro, com a definição das principais

atividades que podem contaminar os recursos ambientais e car¡sar prejuízos à saúde pública. Este

processo, repfesenta um primeiro nível de priorização, aqui denominado, priorização por

atividades. O universo inicial de APs, nesta primeira etapa, passa a ser o principal elemento do

c¿dastro.

a Definição das atividades potencialmente contaminadoras ou fontes potenciais de contaminação

As atividades potencialmente contaminadoras säo aquelas onde ocorre o manejo de

substâncias e/ou resíduos, cujas características fisico-químicas, biológicas e toúcológicas podem

implicar em riscos à qualidade do solo, águ4 ar e à saúde da população, etc., ou seja' irrylicam em

riscos aos bens a proteger.

As APs, em áreas urbanas com sanearnento básico, podem ser divididas em cinco

categorias principais: disposição de resíduos, area industrial, área comercial, postos de serviços e

acidentes. Estas fontes podem ser existentes e herdadas. Quando existentes, o procedimento legal

e de custeio, desde a caracterizaç ão até a remediação, toma-se muito mais fácil. Por outro lado,

quando a fonte é herdad4 na maioria dos casos o proprietário não existe mais e a responsabilidade

acaba recaindo sobre o poder priblico. Uma fonte herdada pode ser definida como urna ¿hea onde

existiu uma atividade potencialmente contamift¡nte, mas que atualmente encontra-se desativada"

entretanto, os bens a proteger podem ainda continua¡ a sofrer os impactos negativos da atividade.



Nos EUA, em 1985, foi criado o "superfund", um fi.¡ndo para cr¡stear os casos de

remediação e estudos de contaminação de aqtiíferos, nos quais as penalizações não cabiam aos

antigos donos ou responsiveis, ou quando estes não possuiam capacidade financei¡a para tanto'

Segundo HIRATA (1994), no Reino unido as antigas fábricas e oficinas de reparos de

aviões de combate na II Grande Guer¡a causaram contaminações em aquíferos. O estado tem

a¡cado com os estudos necess¡irios e tratamentos adequados'

Desta forma, arialisando os diferentes processos industriais utilizados dentro da região de

interesse pode-se reconhecer quais são as matérias primas utilizadas, os produtos e os reslduos

gerados em uma determinada atividade industrial, permitindo assim a identifcaçäo, das várias

atividades industriais, as quais podem ser classificadas como potencialmente contaminadora ou

fontes potenciais de contaminação.

Por exemplo, as atividades de disposição de resíduos, produção e armazenamento de

substâncias perigosas podem ser classiûcadas como atividades potencialmente contaminadoras'

b. Identi-ûcação de Á¡eas Potencialmente Contaminadas

para a identificaçäo de iáreas potencialmente contaminadas é necessário, na pnítica

Selecionar e caracterizar as atividades do homem que podern causar danos aos recursos ambientais

e à saúde pública.

A identificaçäo das ríreas potencialmente contaminadas (APs) é fruto de três atividades:

levantamento dos dados existentes em entidades públicas e privadas, interpretação de fotografias

aéreas e levantamento das denúncias e reclamações (FIGLJRA 2)'

b.l. Levantamento de Informações existentes

As áreas potencialmente contaminâdas (APs) são identiûcadas, dentro da região de

interesse, através dos levantamentos de dados existentes em entidades privadas e públicas, onde

muitas das informações necessárias para a avaliação das APs, encontram-se nos órgãos de

controle e de pesquisa, necessitando apenas de uma sistematização voltada ao gerenciamento.



o Disposição de Residuos Sólidos

No caso das áreas de disposição de resíduos sólidos, normalmente as informações estão

disponíveis nas prefeituras e órgãos públicos ambientais. Os resíduos são normalmente de origem

doméstic4 hospitalar ou industrial e têm sido causadores de inúmeros incidentes de contaminação

das águas subterrâneas em nosso pais (CASTRO NETO øf al. 1984, GUIGLJER 1987,

BERNARDES ÍRet al. 1991). Como citado anteriormente, no Brasil 99% das ii.teas de disposição

de resíduos não possuem impermeabilização inferior e superior, e drenos de chorume e ga¡¡es'

acredita-se que é razoável considera¡ todas as ¿ireas de disposição de resíduos como áreas

potenciais de contaminação.

r Á¡eas lndustriais e Comerci¡is

As informações sobre as áreas industriais e comerciais normalmente estão disponíveis nos

órgãos públicos ambientais. Vale ressalta¡ que, são consideradas aqui como atividades comerciais

somente aquelas que manuseiam ou aÍnaze¡ìam produtos perigosos. Como exemplos podem ser

considerados alguns produtos provenientes do setor qulmico, farmacêutico, recuperação de

resíduos e outros.

Na categoria d,s á¡eas industriais e comerciais existe uma diversidade muito grande de

atividades, processos de manufaturas e armazenamento que normalmente diûculta a identifcação

da atividade potencialmente contaminadora dos recursos anbientais e nocivos à saúde pública.

Segundo HIRATA (1994), os principais problemas que entolvem a definição de á¡eas potenciâis

para as indristrias são:

- grande variedade de atividades industriais existentes;

- considerável variaçåio no nível tecnológico de qualquer industria;

- extrema e errática variação temporal nas concentrações de substâncias tóxicas nos efluentes;

- grande variação no uso e eficiência dos processos de tratamento para efluentes industriais e as

incertezas sobre a efetividade na remoçäo de contaminantes potencialmente perigososl

- falta de controle de qualidade e de aniiLLises químicas de efluentes e resíduos diversos, incluindo

metais pesados e compostos organo-sintéticos;



- falta de uma adequada informação publicada sobre as ca¡acterísticas de efluentes e reslduos de

industrias repfesentativas, especialmente aquelas que fi:ncionam em países de economias

periféricas;

- grande variedade nos modos de manuseio e disposição de matérias primas, resíduos sólidos e

líquidos, incluindo a ftequente adoção de práticas clandestinas.

Alguns ramos industriais e comerciais podem ser definidos como atividades

potencialmente contaminadoras, entre elas podem ser citadas: mineração, energia' produtos

químicos, farmacêuticos, produçäo e transformação de metais, equipamentos eletro-eletrônicos,

papel, borracþ têxtil, couro, madei¡a e recuperação de resíduos.

. Postos de Serviço

Pa¡a os postos de serviços, normalmente as info¡mações estão junto aos órgãos

ambientais e empresas de distribuição de combustíveis automotivos. Segundo ALLERT et al

(1987) estima-se que cerca de 35Vo do armazenâmento de combustlveis nos EUA esteja vazando.

Nos Palses Baixos, o vazamento de tanques de combustíveis é responsivel por 257o dos

problemas de contaminação das águas subterrâneas. No Estado de São Paulo, no ano de 1993,

houve 83 casos de vazamento de combustíveis em postos de serviços que foram notifcados à

CETESB.

Um estudo desenvolvido dr¡rante 6 meses pelo Pennsylvania Department of Environment

Resources (1985) em vários postos de serviços no Estado da Pennsylvania mostrou que do total

de casos de vazamentos comprovados, 49Vo eslavarr' associados a tanques' 39% a tubulações e

I2o/o a an:sos. Problemas de perdas em tubos estavam relacionados aos primeiros anos de

operação do sistema (0 a l0 anos). As principais causas de vazamentos de tanques e tubos foram

atribuídas à corro sâo (62%\, a perdas em encaixes (l9o/o) e a instalações inadequadas (13%).

A corrosão de tanques e tubos é firnção do tipo de materiat da idade do sistem4 da

agressividade do meio onde enterrados e da inexistência de proteções adicionais, como a catódica.

Pa¡a a atividade de postos de serviços, a idade do sistema pode ser estabelecida como parâmetro

para identificação de ¡ireas potencialmente contaminadoras.



. Acidentes

No caso dos acidentes envolvendo caminhões e trens com cargas lÍquidas e sólidas torna-

se dificil a sua identificação. Entretanto, junto ao órgão de controle ambiental é possível recuperar

registros de acidentes e, algumas vezes, através de reportagens em jomais. A identiñcação das

rotas mais importarites de cargas perigosas é um registro mínimo que pode ser contabilizado para

efeitos de cadastro.

b.2. Uso de Fotografias Aéreas

A interpretação de fotografias aéreas de uma determinada regiäo pode auxiliar na

identificação de novas APs que não estejam contempladas no levantamento das informações

existentes. Nas fotos aéreas é possível identifcar depósitos desconhecidos, em fueas próximas ou

dentro de rfueas indr¡striais, que podem ser consideradas como fontes de contaminação ou estar€m

relacionadas a estas. Da mesma form4 deposições clåndestinas de restos de materiais de

construção e reslduos domésticos, também podem ser identiûcadas através da mesma técnica.

Desta forma, o trabalho de fotointerpretaçÍfo pode reconhecer e posicionar áreas que devem ser

incluldas no cadastro de APs. O uso desta técnica implica na utilização de fotos ¿þ¡sas sm s5gala

adequada (em geral superior a l:10.000) e com recobrimento temporal pa¡a avaliar a evolução das

áreas identiñcadas.

b.3. Denúncia e/ou Reclamações

As denúncias e reclamações feitas pela população, imprens4 entidades ambientalistas,

empresas, etc., relativas a áreas com provável presença de contaminantes ou riscos a bens a

proteger, também auxiliam na identificação de APs.

O atendimento inicial deve ser reâliz"do através de uma inspeção pelo órgão de controle

ambiental na ¿irea indicada pelo reclamante, com o objetivo de determinar a presença de uma

atividade ou fonte potencialmente contaminador4 que possâ ser responsivel pelos problemas que

ge¡aram a reclamação. Uma vez identificada a atividade ou fonte potenciat a área poderá ser

classificada e incluída no cadastro como uma AP.



No caso de ser constatado o risco de incêndio e explosão dura¡rte esta etapa devem ser

desencadeadas ações emergenciais cabíveis, e em seguida deve ser seguido o processo de

avaliação para determin se esta AP pode ser classiñcada como r¡rna área suspeita ou

contarninada

5.2.3. A¡eas Suspeitas (ASs)

Dentro do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, numa segunda etap4

oco¡¡e uma nova classificação e priorização de áreas onde são definidas as ASs, conforme segue

abaixo.

a Avaliação Preliminar

A avaliação preliminar é uma etapa do Sistema de Gerenciamento de Áreas

Conta¡inadas onde o objetivo principal é obter informações específicas de cada local de interesse,

definidas anteriormente como APs, através do preenchinrento das Fichas Cadastrais (FCs). Em

seguid4 as infornações obtidas nas FCs são transferidas para a Ficha de Pontuâç¿to (FP)' que por

sr¡a vez, permitirá a classiûcação e priorização, definindo um novo universo no cadastro de á¡eas

contaminadas, denominado de Á¡eas Suspeitas (ASs).

Assfun, nesta etapa as APs, que são reconhecidas e caracterizadas simplesmente em

frrnção das atividades, passam por u¡;a avaliação com base em informações de escritório e de

campo específicas sobre a área. o levantamento das informações de campo consiste de visita à

área para obter informações sobfe a situação local e sua relação com os bens a proteger. Esta fase

irrylica em baixos custos pois näo há qualquer tipo de investig ação "in sifz" como perfiração'

coleta de amostra e anílise química. Baseia-se, principalmente, em a¡lá.Llise visual e levantamento

de informaçäo existentes específicas da AP analisadå"

a.1. Ficha Cadastral (FC)

A principal fenamenta desenvolvida para a Avaliação Preliminar é a Ficha Cadasral (FC)

que segue no Anexo 1. A FC tem como objetivo principal registrar informações sob,¡e a



localização, características da fonte de contaminação, vias de propagação e a importância dos bens

a proteger na área e no seu entomo.

Durante a visita à áre4 além do preenchimento da ficha cadastral, deve ser ¡snlizsda s

identificação e registro do local de interesse (ainda considerada como área potencial (AP)) em

mapa de escala compatível conforme proposto no quadro 2, do ítem Definição da Região de

Interesse e dos Bens a Proteger.

A FC é preenchida com as informações obtidas no escritório e na rírea, podendo, no

entanto, sofrer atualizações, cÍtso sejam geradas novas informações nas etapas subsequentes de

avaliæão conñrmatória, de caracterizaçilo da área contaminada e remediaçäo, ou a qualquer

momento do processo.

a2. Ficha de Pontuação (FP)

A base técnica da metodologia assenta-se no fato de que qualquer efeito adverso sob,re o

rneio ambiente e saúde humana provém de uma cadei¿ de eventos iniciando-se na fonte de

contaminação e termina¡rdo no ¡eceptor.

Na Ficha de Pontuâção (FP) é seguido fielmente o princípio da cadeia de eventos,

valorando-se as várias etapas que a constituerL desde a fonte até o receptor. Assirn, as etapas a

serem consideradas são aquelas obtidas nas FCs que podem ser deûnidas como: ca¡acterlsticas das

fontes de contaminação, vias de propagação e a importånciâs dos bens a proteger na área e no seu

entomo (ANEXO 1).

Nestas três etapas são consideradas, não só a descrição da fonte de contaminação, como

a descrição do meio-fisico tanto da ¿i(ea como das suas adjacências. AIém disso, o sequenciamento

d"s três etapas indica o provável caminho que a substância nociva pode tomar, sofrendo as suas

reações bio-fisico-qulmicas durante o processo, até atingir os bens a proteger. Os bens a proteger

incluem tanto os recursos naturais como as águas superficiais e subtenâneas, o solo e a vegetação,

como também a saúde pública e iíreas de interesse prlblico presentes nas proximidades da iirea de

dþosição.



b. Classificação das Á¡eas Potenciais

Nesta etapa, através da utilização das FCs e FPs é feita a classiñcaçðo e priorização das

áreas potenciais, reduzindo e definindo um novo universo de áreas denominadas ,4,reas Suspeitas

(ASs).

Assim durante o processo de classificação, parte das áreas é priorizada e reclassificada

como ASs, outra pa¡te é mantida como APs e o restante, caso seja constatada a inexistência de

fonte de contaminação, é excluído do Cadastro de Á¡eas Contaminadas. O critério de corte para

reclassificação como ASs deve ser definido de acordo com a atividade contaminadora, vias de

propagação e recursos a¡nbientais e saúde pública.

Como resultado principal do processo de classificagão das ¿ireas potenciais obtém-se um

universo menor de áreas (ASs), tendo como origem as APs.

5.2.4. Á¡eas Co ntaminadas (ACs)

A tercei¡a etapa do gerenciamento de áreas contaminadas consiste na execução de

Avaliação Confmâtória nas ASs. Esta avaliação deve ser iniciada nas áreas com pontuação mais

alt4 seguindo a ordem decrescente na pontuação. Se, por exemplo, um programa de

gerenciamento de áreas contaminâdas nÍlo dispor de recu¡sos financeiros suficientes, pode-se

priorizar somente aquelas iireas com pontuação mais alta correspondente ao montante de recursos

dþoníveis. As outras áreas restarites podem ser avali¿das em outro momento quando houver

disponibilidade de novos recu¡sos financei¡os.

a- 1. Avaliação Conñrmatória

Na Avaliação Confirmatória deve ser feita uma investigação expedita naquelas

áreas priorizadas, onde havendo a confirmação de substâncias nocivas, elas passam a ser

reclassiûcadas como ACs. A investigação objetivando a avaliação confirmatoria pode ser efetuada

por métodos diretos e indfuetos.

AssiÍt, o objetivo principal da Avaliação Confirmatória é certificar a presença de

substâncias nocivas através de técnicas e metodologias consagradas cientificamente. As duas fases

3l



anteriores de classiûcação (APs e ASs), ao contr¿irio da avaliação confirmatóri4 simplesmente

permitem realizar uma avaliação a partir de informações cadastrais e descritivas existentes sobre a

iírea em questão.

a2. Investigação de campo

O intuito principal desta etapa é confirmar a presença de substrâncias nocivas na áre4 nos

meios: a¡, água subterrâne4 água superûcial e solo. No quadro 3' encontram-se listados os quatro

meios a serem investigados e os correspondentes tipos de investigação que podem ser realizados.

Quadro 3. Meios a serem investigados e tipos de investigação a serem executados'

Mcio ¡ Se¡ Investis¡do dê Investlccc¡o RáDid¡
fu do Solo o Soil Gas Survey

o Coleta e Análise de Gases

Agua Subterrânea . lnvestigaçãoGeoffsica
o Coleta e Análise de ,{gua

Snhteñânee

Agua Supcr'ficial o Coleta e Análise de Agua
snñer-fici¡l na Área Susneita

Solo . Coleø e Análise de Solo na Ares
Srrcne-it¡

Por meio ar entende-se principahnente o a¡ existente nos interstícios da zona não'

saturada. Em muitas ¡á,¡eas onde são manipuladas substâncias voláteis, ou substâncias que geram

um produto gasoso secundário, pode existh a propagação dos gases por difi$ão molecular através

da zot:n não-saturada e colocar em risco a saúde da população, seja pelos efeitos diretos ou

através de explosões.

Pa¡a detectar ou coletar estes gases nø, zþna" não-satu¡ad4 a técnica mais apropriada é o

"Soil Gas Survey''. Nos casos onde há a emanação de gases em edifcações próximøs s:lo

coletadas e analisadas amostras do ar contido nestas edificações.

Na água subterânea em alguns cÍtsos podem ser utiliz¿do métodos de investigação

geofisicq tais como eletroresistividade, eletromagnético indutivo e radar de penetração. Estas

técnicas devem ser utilizadas somente na detecção de substâncias que são comprovadâmente

sucetíveis de sefem determinadas por método indireto, tais como: sais, metais pesados, etc.



Em outros casos de avaliação conñrmatória deve ser utilizada a coleta e anÁlise da água

subterrânea- Uma precaução deve ser tomada, a perfuragão para a coleta de amostras de água

deve oconer à jusante da fonte de contaminação de tal forma a atingir a água subterrânea

contaminads"

Na água superñcia! o procedimento é simples, a coleta deve ser feita à jusa¡ìte do local

de interesse. O maior problema nos cu¡sos de áßu+ é a probabilidade do corpo d' fuua superficial

estar previamente contami¡rado. Neste caso, a análise da água superûcial deve merecer maior

detalhâ¡nento. As atividades potencialmente contaminantes a montante devem ser consideradas.

No solo, o procedimento ta¡nbém é simples, a coleta deve ser feita no solo

potencialmente contaminado. Vale ressaltar que a definição da profirndidade de amostragem é

bastante iriportante.

5.2.5. Carâcterização das ACs

Na etapa anterior, a presença da contaminação no local de interesse foi apenas

conûrmada através da investigação rápida. Assþ o objetivo principal da etapa de caracterização

de ACs é definir e dimensionar a fonte de contaminação, assim como a área efetivamente

contaminada nos meios solo, água superficial e subterrâne4 e ar, considerando também os

irryactos nos bens a proteger.

Alguns aspectos importantes a serem incluldos na etapa de caracterização dizem respeito

à determinação de ca¡acterísticas da fonte de contaminação, aplicando técnicas de investigação

que permitam o reconhecimento de suas dimensões precisas, concentrações e tþs de

contaminantes presentes. Da mesma forma, deve ser definida as características da pluma de

contaminação ou iá.rea afetada pela contaminação gerada. Estes dados são fundamentais para a

execuçäro das etapas posteriores deste plano, que pode corlsistir de ações preventivas ou

corretivas, como contenção ou remediação da área.

5.2.6. Plano de Remediação de Á,reas Contaminadas

Após, a realizaçäo da caracterÞação das ACs, a etapa seguinte é a remediação. Além dos



dados obtidos na etapa de caracterização das ACs, o plano de recuperação deve

considerar os seguintes ítens:

. a proteção da saúde humana e meio ambiente, com a análise de risco das atividades que serão

desenvolvidas;
. as tecnologias conhecidas ou alternativas que tenham potencial pala atingir o objetivo da

recuperagão ;
. um cronograma da implantação e outro do tempo estimado para a recuperação;

o identificar todas as exigências especiais necessá¡ias para provar a viabilidade técnica das ações

corretivas;
o apresentar os métodos de destino fnal para os eventuais materiais contaminados que venbam a

ser removidos da área, como solo, água e entulhos, de acordo com a legisþ?lo especlfica;

. Contemplar a recuperaçâo da fase liwe, da frse dissolvida e da fase retida no solo' A não

recuperação de qualquer uma das frses acima especificadas deve ser justificada;

o Definir os objetivos e limites a serem atingidos pelo sistema de recuperação;

. Avaliar periodicarnente a eficiência da recuperação abavés do c¿ilculo da remoção dos

contaminantes e resultados analíticos do monitora¡nento.
o Apresentar memorial descritivo com respectiva memória de cálculo, mapa de localizaçäo'

seções ilustrativas, bem como a identificação e registro do profissional responsável.

Caso o responsável pela contaminaçäo não seja descoberto ou não possua condições

financeiras para a¡car com as despesas, no entanto a AC esteja representando um alto grau de

risco aos bens a proteger, o órgão ambiental de controle deveni articular e viabilizar r¡m fundo

especial de remediaçäo de áreas contaminadas pa¡a arcar com os custos de execução, que poderão

ser repassados ao responsável pela contaminação caso este seja posteriormente identiñcado.

5.3. Infraestrutura do Sistema de Gerenciamento de Áaeas Contaminadas

Par:a viabilizar a implementação da metodologia de gestão de áreas contaminadas discrimin¿da

acim¿ é necessário organizar uma inûaestrutura básica' conforme segue.

5.3.l . Cadastro Inforrnatizado

As infomr,ações da Ficha Cadastral de Á¡eas Contaminadas referentes a Á,reas Potenciais

(APs), Areas Suspeitas (ASs) e Areas Contaminadâs (ACs) devem ser annazenadas no cadastro

informatizado através de banco de dados georeferenciados através de um Sistema Geogriá.ûco de

Informações.



As informações básicas a serem conside¡adas no cadastro informatizado sobre APs são:

o nome;
r localização;
r atividade.

Além dos dados de identificação acima, as informações a serem armazenadas, específicas

sobre as ASs são:

¡ fontes suspeitas de contaminação;
. responsáveis pela contaminação;
o á¡ealvolume aproximado;
. contaminantes prováveis;
o b€ns a proteger;
o evidências de contarninação;
. vias de transporte dos contaminantes potenciais.

As informações a serem armazenadas, especíÉcas sobre as ACs, além dos parâmetros

acima mencionados são:

o forma de comprovação da contarrinação;
.- bens a p¡oteger atingidos;
o vias de transporte dos contaminantes.

5.3.2. Cadastro Flsico

Infornrações mais detalhadas, como por exempo o resultado da caracterização da área

contaminad4 relatórios, fotos aéreas, etc., sobre as APs, ASs, e ACs devem ser armazenadas em

arquivos fisicos

5.3.3. Administração de Fundos e Legislação Específica

A execução da ca¡acterizaçÍIo e remediação das ACs implicam em custos. o órgão de

controle e planejamento ambiental da regifto de interesse deve considerar a criação e administração

de fundos destinados a este fim conforme estabelecido em legisþões específicas como nos casos

dos programas de áreas contaminadas nos E.U.A., Canad{ AlemanhA Holanda e outros países'



6. GESTÂO DE ÁREAS DE DISPOSIçÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A RMSP

O quadro do destino final de resíduos sólidos no Brasil é bastante caótico, sendo que

76%o das ¿fueas são consideradas como lixões. Do restarite, 13% são aterros contfolados, l0%

aterros sanitários e I o/o conespondem a ¿ireas com compostagem e incineração. Na Regiåo

Metropolitana de São Paulo (RMSP), o quadro do destino final de resíduos é igualmente caótico,

mostrando-se bastante simila¡ ao do restante do país.

Neste contexto, observa-se que o número de áreas onde os reslduos são dispostos

diretamente sobre o solo (lixões) predomirum sobre as áreas de aterro. No contato direto entre o

resíduo e o solo deve certamente haver a transferência de substâncias nocivas para o solo e água

subterrânea. Dessa forma, a contaminação de recursos naturais toma-se evidente. Além disso,

outros asp€ctos relativos à saúde pública também silo claros, em frrnção da existência de catadores

nestas iíreas. Este quadro indica uma necessidade imediata de ações govenvtmentais para

pr€servar e proteger estes recu¡sos e a sarlde da populaçðo.

Nos ítens seguintes são descritos os diferentes procedimentos que compõem a

rnetodologia de gestão das área de disposição de reslduos sólidos na RMSP.

6.1 . Priorização de Áaeas Potenciais

Conforrre apresentado anteriormente, no país apenas l7o dos resíduos sólidos não são

dispostos sobre o solo na forma de lixöes e aterros. Dessa fonn4 as ¿íreas de disposição de

resíduos, na maioria dos casos, não possuem obras de engenharia envolvendo impermeabilizaçäo

superior e inferior, e a instalação de drenos de líquidos e de gases, o que torna a contarninação do

solo, das águas superficiais e subterrâneas inevitável nestes locais. Tendo em vista o contexto e as

circurstâncias mencionadas anteriormente, na RMSP, todas as rá.reas de disposição de resíduos

sólidos são consideradas autornaticamente áreas potenciais por dois motivos: primeiro, as áreas de

lixões e atenos controlados transferem diretamente lixiviados e gases para a zona não-satulada e

saturada, u¡na vez que não possuem sistemas de impermeabilização e drenos; segundo, nos atenos

sanitários, há sempre o risco de rompimento da camada inrpermeabilizante e/ou drenos e

transferência de substâncias nocivas como no primeiro caso.



6.2. Avaliação Preliminar

Todas as á.reas de disposição de resíduos consideradas Á¡eas Potenciais (APs) devem

passar por uma avaliação preliminar, seguida de visita ao c¿rmpo com o preenchimento da Ficha

Cadastral e posterior uso da Ficha de Pontuação para a classificação dessas áreas. O escopo das

duas ñchas estão descritos nos ítens que seguenr.

6.2.1. Ficha Cadastral e de Pontuação de Á¡eas Contaminadas

O Sistema de Cadastramento e Pontuação pæa Classificação das Á¡eas Potenciais (APs)

para Locais de Disposição de Resíduos Sólidos foi concebido considerando-se o baixo vohrme de

infonnações e de conhecimentos disponíveis existentes no Brasil. Assinq para a classificação das

APs elaborou-se um procedimento que permite uma apreciação com pouca infonnæão' nìar¡ com

resultado uniforme, conclusivo e amplo.

A concepção do Sisenra de Cadastramento e Pontuação para a Classiñcação das APs

apresentado no presente trabalho tem como base o sistema utilizado em Nordeheim-Westphalen

denominado ISAL. A escolhâ deste sistema é devida à sua eficiência comprovada na Alemanha

também ao fato da metodologia não exigir parâmetros técnicos detalhados como o sistema dos

E.U.A. Estes aspectos foram decisivos para a seleção de um sistema realístico e aplicável na

RMSP.

Operacionalmente, o sistema constitui-se basicamente da Ficha Cadastral de Á¡eas

Contaminadas cujas informações säo utilizadas para a classiûcação das APs através da Ficha de

Pontuação de Á¡eas Contaminadas.

a- Ficha Cadasral de Á¡eas Contaminadas

Para a elaboração da Ficha Cadastral de Á¡eas Contaminadas foi efetuada

preliminarmente uma minuciosa pesquisa das fichas utilizadas no Canadá' E.U.A e AlemanhA em

seus respectivos Programas de Á¡eas Contaminadas. Posteriormente, estas informações forâm



comparadâS aO levantamento das informações necessiárias pafa este prOjeto, elaborando-se r¡rna

primeira versito tentativa da Ficha Cadastral.

Esta primeira versão tentativa foi testada v¡irias vêzes nas iireas de inte¡esse, e no

escritório para verificar a validade e a representatividade das informações nela contidas, até

chegar-se à versäo finâl apresentada no Anexo 1.

Posteriormente, as informações das fichas foram compatibilizadas com aquelas

necessárias para o preenchimento da Ficha de Pontuação de Á¡eas Contaminadas' Vale ressalta¡

que as fichas foram elaboradas de forma a considerar que, durante o, preenchimento ocorfa gm

mlnimo de subjetividade. Este fato é importante, na medida que permite garantir a confiabilidade e

representatividade das informações, mesmo sendo preenchida pof pessoal¡ diferentes'

Individualmente, a Ficha Cadastral de Á,reas Contaminadas pode servir como instrumento de

registro e consulta de informação da ¡fuea de interesse. A Ficha Cadastral é um insfiuÍrento que

permite registrar, at¡avés da observação em campo, de forma descritiva' rápida e genéric4 o

retrato atual das APs, permitindo uma posterior avaliação uniforme, nþida e de baixo custo,

através da utilização da Ficha de Pontuação de Á¡eas Contarninadas'

para o preenchimento da Ficha Cadastral näo é necessário executar nenhum trabalho "in

sifu" (perfuração, levantamento geofisico, etc), portanto, o procedimento de preenchimento da

ficha caracteriza-se como uma avaliação expedita no local de interesse, determinando-se os

parâmetros que permitem a descrição da área apenas por visualizagão e por sistematização d¡¡s

informações existentes.

A Ficha Cadastral de Á¡eas Contaminadas, no que concerne as áreas de disposição de

resíduos sólidos, é coriposta basicamente de 5 tópicos de coleta de informação: Identiûcação da

Á¡ea, Forma de Disposição de Resíduos, Descrição da Á¡ea e suas Adjacências, Eventos

Importantes e Atividades Desenvolvidas na Á¡ea-

a- l . Identiûcação da ,4¡ea

As informações básicas que constam neste ítem objetivam a identificação do local de

interesse e outros dados básicos, conforme apresentado no quadro 4'



Quadro 4. Quadro contendo informações sobre Identificação da Á¡ea

Tóoicos TiDo de lntbrmacão

ldentificação o ñ deCadasto
. Dsta de visita
o Responsável pela coletå dâ informação
. Deriominação atual do loc¿l

o Endereço
o Coordenadas Geog¡áficss
o Proorietário

Informações Básicas . Situação åtuãl quanto åo funcionamento
¡ Á¡ea total
. Classificação da ôrea
¡ Tioo de fonte de contaminação

As informações referentes à identificação que constam no quadro acima têm como

objetivo básico a fácil identificação do local e do proprietário da áreu seja através dos sistemas

tradicionais de identificação, conforme exigido pelos governos municipais, estaduais e federais,

seja pelo sistema cartográfico utilizado nos meios cientlficos.

Qganto ao quadro das info¡mações básicas são considerados vários aspectos. A área do

local de deposição pode ser caructedlzada como um pequeno local como pode possuir porte

médio a grande, podendo estal em flmcionamento ou desativada

Quanto à classificaçäo da área, o objetivo básico é identificar, dentro do conceito de

gerenciamento de áreas contaminadas, se o local de interesse deve ser classificado como ¡irea

potencial, fuea suspeita ou área contaminada.

a2, Form¿ de Disposiçäo de Resíduos

Na Ficha Cadastral, como fonna de disposição de resíduos encontram-se contemplados

os seguintes tópicos: tipo e forma de disposição, aspectos operacionais e construtivos do local de

disposição, líquidos percolados e existência de catadores no local conforme segue no quadro 5.



Quadro 5. Quadro com informagões sobre a forma de disposição de resíduos

Tópicos TiDos de lnformacão

Tipo e forma de disposição o Tipo de disposição
¡ Volume
o Tipo de resíduos
o Profimdidade da disoosicão

Asp€clos op€racionais e construtivos do locsl de

disposiçåo
. lmpermeåbilização
o Recobrimentooperacional
. Compactaøo

Lfquidos p€rcolados . D€stino dos llquidos percolados

o Tipo de sistema de hatamento de líquidor

Catadores no locsl ¡ Existêrrcia de catqdrnes no local

Na ñcha estão relacionados aspectos como o tipo de disposição, o que inclui a forma de

disposiçfto, a quantidade e o tipo de resíduo. As formas de disposição abrangidas s¿[o: ateno

controlado, aterro industrial, ateEo sanitário, aterro de entulhos, lixäo e bota fora.

No atributo da quantidade são incluldos parârietros como voh¡me e também o peso. Na

realidade, estes dois aspectos devem ser considerados porque existem locais que possuem controle

através de balança e outros onde somente é possível estimar o volume.

Tendo sido definid¿ a forma de disposiçi10, o passo seguinte é a caracterizaçäo dos tipos

de resíduo quânto a sua origem: resíduo industrial, resíduo domiciliar, resíduo de mineraçåio,

resíduo de serviço de saúde, reslduo inerte, lodos de tratamento de águas residuárias, lodos de

dragagen¡ resíduos de varição, entulhos e outros lodos.

Outro aspecto considerado é a posição do lócal de disposição em relação a superficie do

teneno (abaixo ou acima). Este aspecto é avaliado visando principalmente a proximidade da

posição do local de disposição em relação à profrrndidade do lençol fieático.

Em relação aos aspectos construtivos, são considerados vários ltens. Inicialmente, a

existência de impermeabilização inferior e o tipo utilizado: a¡gila, membrana, dupla membrana. Ertr

s€guid4 a possível existência de drenagens de água de escoamento superficial de llquidos

percolados, de nascentes e de gases. Atém disso, na operação do local de deposição é considerado

o åtor coÍlpactação e o recobrimento diÁrio do resíduo.

Quarito aos líquidos percolados são analisadas vrírias possibilidades de destino final, entre

outros: água superficial, infiltração no solo ou em poços, estaçäo de tratâÍrento de esgotos e

estação de tratamento no local. Além disso, quando lüi tratamento dos líquidos no local' deve ser



avaliado se ele é feito através de lagoas com impermeabilização, filtros, digestor anaeróbico ou

recirculação.

como é comum a ptesença de catadores nos lixões da RMSP, tentando aproveitar

produtos recicláveis existentes na nìassa de tixo, na ficha é identificado o número de pessoas

existentes para poder avaliar o risco à saúde.

a-3. Descrição da Á¡ea e Suas Adjacências

Neste ltem encontram-se contempladas as substâncias químicas possíveis de serem

encontradas nâ nìa¡¡sÍt de lixo, e também as informações relativas aos recursos ambientais solo,

água superficia! água subtenânea e vegetação, e também as ¿ireas de interesse público. No ítem

são relacionados também aspectos ¡eferentes à propagação das substâncias nocivas através do

solo, a¡, água superfrcial e água subtenânea (QUADRO 6).

os locais de dþosição de resíduos sólidos na RMSP normalmente possuem na sr¡a

massa taûto materiais de origem doméstica quanto industrial. Estes materiais sofrem reações

químicas ao longo do,tempo e podem gerar llquidos perigosos que podem conter na sua

composiçäo, desde solventes orgânicos halogenados até metais pesados. Assin¡ entre muitas

substâncias manipuladas pelo homem, os principais gnrpos que podem estar presentes no llquido

são: solventes orgânicos, hid¡oca¡bonetos (clorados, a¡omáticos e policíclicos), dioxinas e fi[anos,

compostos orgânicos nitrogenados, fosÈtados e sulfi¡rados, derivados de petróleo, alcatrão e

similares, pesticidas, metais, conrpostos inorgânicos, ácidos, bases e anidridos'

A avaliação da ocupação do solo e de iá.reas com bens a proteger s¿to importantes porque

eles serão os elementos atingidos pelâ contami¡ação, que por sna vez' podem atingir o homem

tanto através da exposição direta ao contaminante, como indiretamente ingerindo água ou

alimentos contaminados. Além disso, os contami¡ìrintes podem deteriorar o padrão e a qualidade

das áreas de interesse público.

vale ressaltar que, a avaliação do solo apresentada na fich4 permite a compreensão de

fìspectos relacionados à textura do solo (argilosa siltosa ou arenosa)' qr¡e pof sua vez, está

diretamente ligada à questão da wlnerabilidade do aquífero. Segundo HIRATA (1994), o solo e a

zona vadosa representam a primeira e mais importante defesa nâtural contra a poluiçäo de

aquíferos. Este fato é devido não somente à sua posiçäo estratégica' situada entre a superficie e a

4l



Quadro 6. lnformaçöes sobre descrição da área de disposiçåo de resÍduos e

áreas adjacentes

HldrocaÉonetos clorâdos, aromáticos e
policfclicos
Dloxinas e furanos
Comp. ofg. nitrogenados, fosfatados e
zulfurados
Derivados de Petróleo
Alcalråo e similares
Pèsticides
,{cidos, bases e anidridos
Metais e compolos metállcos

. Oc-upaçåo do solo urbano
o Zonas viárias
. Áreas agropastoris
. Áreas de proteçåo ambiental
. Áreas de proteçåo de manancial
. Arcas com água para abastecimento pliblico
o AqufferoslmPortantes

o Textura predominantê do solo

o Pmfundidade do nfvel
. Qualidade de água
. Uso da água subt€nånee

Prox¡midade do local de
relaçåo à água suPerficial
Qualidade da água superficial



iigua subterrâne4 mas também pelo seu ambiente fisico-bioquímico' que geralmente é mais

Èvorável à eliminação e à atenuação de poluentes. o levantamento de a¡uilises qulmicas do solo'

previamente existentes, pode auxiliar na identificação da qualidade do solo'

AáguasubtenâneaoconenAzoÍt^imediatamenteabaixodazonanão-saturadaeé

considerada como um recurso estratégico para o abastecimento público. Para a substância

derivada do local de disposição atingir este recurso é necessário percoref toda a zona não-

saturada. Dessa fonna, para avaliar a possibilidade de ocorrer a contaminação do lençol freático é

necessário observar dois aspectos: a composição granulométrica da zona não-satu¡ada e a sua

espessura. A questão da composição granulométrica está contemplada na avaliação do solo e a

espessr¡ra da zona não-saturada pode ser obtida estimando-se a profundidade do lençol freático'

Assim como no câso do solo, a qualidade da água subter¡ânea pode ser avaliada através do

levantamento das anÁlises qulmicas já existentes.

Outros aspectos relacionados à água subtenânea são o seu uso e o contexto

hidrogeológico em que o local de disposição está inserido. Na questão do uso, a água subterrânea

existente nas adjacências do local de disposiç?to pode ter diferentes fins como inigação' pecuária

piscicultur4 recreação, abastecimento p{rblico e uso industrial Quanto ao contexto

hidrogeológico existem dois aspectos importantes: o tþ de aquífero e a fonna de circulação das

riguas subterrâneas. Na RMSP, ocorlem atguns tþs de aqulferos mais susceptlveis à

contaminaç¿lo, tais como aquÍfero ciirstico, sedimenta¡ e cristalino com manto afenoso. Por outfo

lado, existem outros tipos de aquíferos como o cristalino ou sedimentar, com Íìanto argiloso,

menos sr¡sceptíveis à contaminação. A este conceito está intimamente associada a forma de

chculação das águas subterrâneas, isto é, as áreas de recarga são mais susceptlveis à contaminação

que as ríreas de descarga

Napropagaçãoatravésdaságuassuperficiais,qualquersubstânciaquftnicaploveniente

do local de disposição pode ter duas origens. A primeira é a transferência di¡eta do lixiviado para

o corpo hídrico superficial e o segundo é a transferência indireta através da descarga dra água

subtenânea" que sofreu anteriormente contaminação no local da disposição' O caminho através

das águas subtenâneas foi avaliado e discutido no panágrafo anterior. Para a transferência dheta

deve ser avaliada inicialmente a questão da distância do local da disposição em reþão ao corpo

hídrico superficial. Além disso, para determinar se o corpo hldrico está contaminado ou näo, deve

ser realizado um levantamento de a¡uí,Lises quÍmicas existentes. O uso da água superficial na área



a-djacente ao local de disposição tarnbém deve ser considerado, assim como para a água

subterrânea

A propagação via a¡ refere-se principalmente ao fif que migra através da zona não-

saturada. Isto porque os gases gerados no processo de decomposição do material existente no

local de disposição, são fortemente susceptlveis às explosões, causando acidentes e colocando em

risco a população existente no local e nas áreas adjacentes.

a-4. Eventos ImportanteVRiscos Comprovados

Muitos dos eventos e indicações observadas no solo ou na superficie podem indicar uma

provável pfesença de contaminação, ou caminho preferencial para a contaminação da zona ni[o-

saturâda e satu¡ada, ou ainda, provrível indicação de prejuízo à saúde da populacão (QUADRO 7).

Quadro 7. Informações sobre eventos importantes ocorridos na área de disposição de reslduos

Tóoicos TitrÕs de Informacões

Eventos o recalque
o dcsabamefito
o danos à veget¿gão, animais e saúde humana
¡ e¡nl¡rcão- incêndio

lndicaçõ€s no Solo erosão

escæmento de chorume no solo
øases/vaoores nas edifi c¡cõesa

O recalque ou desabamento da fuea de interesse, seja no aterro ou ll¿ts suas adjacências, 
l

indicam a presença de movimentação diferencial da massa de material (solo, roch4 resíduo, etc), 
i

que muitas vezes pode redundar em danos nas obras de engenharia, como rompimentos de drenos, 
l

rnantas, selos e coberturas. Estes processos de movimentação de masSa acabam acarretando 
ì

aberturas de fraturas que podem ocasionar fluxos preferenciais das ágpas de percoþðo e/ou 
ì

lixiviado. l

O processo de erosão pode favorecer o transporte de resíduos, ou mesmo do lixiviado, 
:

através do escoamento das águas superficiais. 
ì

Muitos dos danos causados à vegetação ou à saúde de animais e humana' ocoEem como 
I

consequência da difusão de gases, transferência de tixiviados, dispersão de poeha e veicuþão de 
:

doenças. :



Fatos como geraçåo de gases são indicações de riscos para a saúde e vida da popuþäo

no local de disposição e suas adjacências. Os gases gerados na massa de resíduos podem mþar

para as áreas adjacentes da fuea de disposição e causar danos tanto à vida humana e animais

quânto as edifcações, através de explosões, incêndios e intoúcações'

a5. Atividades Desenvolvidas na Á,rea

Na Ficha Cadastral, na sua ultima página existe um ítem onde pretende-se obter um

registro rápido a cerca da situação atual na qual se encontra cada á¡ea de disposição. segundo a

concepçÍfo do Sistema de Gerenciamento de Á¡eas Contaminadas. Na realidade, nesta pfuina da

ficha ficam registr¿das, de forma sintética, as atividades que foram desenvoldidas: avaliaçâo

confirmatória, caractenzf¡çâo da áre4 monitorfimento e femediação do local conforme observa-se

no quadro I e descrito na parte 2, desta tese'

Qr¡adro 8. Resumo sobre atividades de gerenciamento de áreas de disposiçäo de resíduos sólidos a

serem desenvolvidas

T¡tnians tipos Ae ntivi¿¡¿es

Ativim desenvotvidas o Avaliação Preliminar
o AvaliaçãoConfirmatória
o Caractetizaçåo da A¡ea

. Monitoramento
o Remediacão do Loc¿l

b. Ficha de Pontuação de Á¡eas Contaminadas

b.l. Conceituação técnica

Conforme descrito anteriormente, a base técnica da metodologia encontra-se no fato de

que qualquer efeito adverso sobre o meio ambiente e sarlde humana provém de uma cadeia de

eventos iniciando-se na fonte de contâminâçäo e terminando no receptot'

Dessaforma'aconcepçãobásicadosistemaelaboradoédequeaii.teadedþosiçãode

resíduos, em princípio, pode conter substâncias nocivas que põem em risco a qualidade dos

recursos ambientais e a saúde pública. Estas substâncias podem apresentæ seus efeitos prejudiciais

45



somente quando entram em contato com o recurso. AssiÍi, na averiguação do risco para os

recursos ambientais e saúde pública sifo consideradas três etapas'

(l) orieem e volume de resíduos, e tipos de grupos de substâncias possíveis de serem encontradas

no local da dþosição;

(2) Propagação das substâncias nocivas através dos meios a¡, solo' água superficial e água

subterrânea;

(3) Existência de bens a proteger na rårea de disposição e/ou nas adjacências'

Na primeira etapa é realizada a caracterizaçlio da massa de lixo quanto a sua origem'

volume e tþ de grupo de substâncias, onde cada uma delas é classificada ¡espectivamente em tfês

categorias de acordo com a sua periculosidade, tamanho e toúcidade'

Nasegundaetapas¿toavaliadososprováveiscaminhosqueasubstânciaorigináriada

massa de lixo pode tomar através do meio ar, solo, água superficial e subtemânea. No meio ar,

inicialmente são considerados apenas os componentes gfisosos que estão presentes na zona não-

satu¡ada e que podem receber uma contribuição þrincipalmente do gás metano orþinário da

decomposição de rnatéria orgânica). os componentes gasosos ao diñ¡ndi¡em em subsuperficie

podem atingir os bens a protegef e causar danos materiais e à vida através de acidentes e/ou

intoxicação.

Naterceiraetapaéfeitaaanálisedosefeitosqueassubstânciascausamaosbensa

proteger, que basicamente são os recursos naturais e a sarlde pública'

Aentradadasubstânciasignificaaexposiçãodorecursoàelaeasualiberaçãoéa

condição necessária para que se tenha a exposição do recurso'

b.2. Formato da Ficha de Pontuação

osistemadepontuaçãoapresentadonestetrabâlhocaracteriza-seporserummétodo

numérico, ponderado e cumulativo. Dessa forma, a avaliação de um local suspeito ou contaminado

é feita em vários módulos seguindo sucessivamente as três etapas apresentadas no ltem anterior'

As informações sobre a fonte de contaminação, origem e vohrme de resíduos, e tipos de

grupos de substâncias possíveis de serem encontrados no local da disposição, são avalisdâs

partindo-se do pressuposto da existência de periculosidade no local. Em seguida são avaliados os



vários caminhos que a substância nociva e/ou seus derivados Podem segui¡ através do ar, solo,

água superficial e água subterrânea. Por fim efetua-se a análise da existência de bens a proteger na

área de disposição e/ou nas suas adjacências, que podem ser prejudicados ou danificados pelos

efeitos das substâncias originárias do local de disposição.

Dessa forma partindo-se de existência da periculosidade de uma substância que resr¡lta do

estabelecimento de uma situação padronizada de uma atividade ou local, elas podem ser avaliadas

em três etapas distintas, a periculosidade do local de dþosição (a), a propagação (b) e os efeitos

sobre os bens a proteger(c).

Na prática, cada um dos componentes de risco é composto por um pæâmetro que

representa urna ação ou fato (Rn), que por sr¡a vez' é multiplicado por um fator de minimizaçäo ou

de agravamento do risco, expfesso através de multiplicadores (Mn). Os parâmetros Rn e lt¡fn são

classiñcados em três categorias que são: alto (3), médio (2) e baixo (1). Assim a avaliação do risco

do local de interesse é calculada segudo a formula e o quadro 9.

R = (MI.RI) x (M[.RII) x (MII.RIII) = Ra x Rb x Rc

Quadro 9. Resumo sobre etapas do Sistema de Pontuação

DE

rm dc l. fdro I GrûPo dc ¡úÙta¡lci¡!

Ar

llt¿-
&o.
¡¡btar¡¡

&o.
.!p.rñcl¡l

tg-
Solo



b.2.1 . Periculosidade do local de disposição

Conforme apresentado no quadro acima, o risco R¿ que considera a periculosidade do

local de disposição é composto por componentes Rar e À42, onde o primeiro componente

conside¡a o tipo de resíduo e o volume de resfduos do local de disposição, e o segundo' o grupo

de substâncias que pode se¡ encontrado no local. Para os componentes R¿¡ e Ra2 ' os valo¡es de

Rn e Mn são confonne apresentados nos quadros 10e 11.

Dessa forma, inicialmente são considerados o tipo de reslduo existente na massa de lixo e

o seu volume. O valor mais alto é atribuldo ao local de disposição que apresentar alta toxicidade

e,/ou grande volume (QUADRO 10). Os tipos de reslduos considerados no quadro acim4 são

classificados, de uma forma genérica em, domiciliar, hospitalar, industrial, mineração, inerte e

oufos, de acordo com a sua origeÍL

Qr¡adro 10. Valores de Rn e lün para o componente rîø¡

DIsDßicão: Tlpos dc Rcslduos Mn Rr

Reslduo lndustrial t,90 3

Rælduo de S€ffico de Saúde 1.90 5

leslduo Domicilia¡ 1.90 2

Reslduo In€rt€ t0

R€slduo de Mincracão 1,90

Varriceo -90

Entulhos 1.90

Lodos do Trat¡mento de .{suas Residufuias 1.90 2

Lodoo de Dracac€,m 1,90

Outros Lodoa 1,90

Volumc dc Dlsoocicõo de Rcsfduc
> l.Oüì.000 m' 0,4E

100.000 - 1.000.000 m' 0.4E 2

<lOOOOOm" 0.48 I

Por outro |ado, em muitos locais de disposição, os resíduos encontram-se mish¡rados e

possuem na maioria dos cfuros origeru¡ bastante variadas. Nesta situaçäo, apenari o caso de maior

valor é considerado para a questão da pontuação. Assirn, o sistema de pontuação é eliminatório'

considerando-se apenas a pior situação ou de maior risco.

O volume de resíduo do local de disposição também deve se¡ considerado. Normalmente,

locais de diÐosição com volume pequeno estão associados a municlpios pequenos, que

geralmente possuem na massa de lixo resíduos domésticos. Ao contrário, locais de disposição com



Quadro 1 1 . Valores de Rn e Mn para o componente Raz

Grupß de Substâncisg Mn Rl¡
lconfirm¡dol

Rtr
ln

õianic¡s tralosenados voláteis 0,95 2

Orgânicos não halogenados voláteis
llidr¡r¡rlx¡netos clorados voláteis

0,95 2

0,9s z

Aronáticos Clorados (PCB) 0,95 3 z

Dioxinâs e Furanos 0,9s 3 2

Compostos org. Nibog€nados, Foslàtados'
Sulfados (sern Pesticidts)

0,95 3 )

idrocûbonetos aromáticos (sern PAIÐ 0.95 3 z

Hidrocarbonetos Policf clicos Alomáticos
(PAHì

0,9s 2

Fenóis 0,95 3

fkrivâdoß de oefóleo 0,95 2

Alcatrõ€s e Drodutos similar€s 0,95
.,

0.95 2

0.95

Metais e seus comoosto8 0,95 J

Com¡ostos inorc. (scm maais) 0,95 2

Compostos inorg .(mÊis tóxicos: Cidretados'
ll¡oredne e crnmadosì

095 1

0,95

outras substancias 0,95 2

desconhecida 0.95 I



volume grande estäo associados a municípios grandes, que possuem atividades bastante variadas,

que por sua vez, geram resíduos de viirias origens com toxicidade alta'

A periculosidade do local de disposição é ainda avaliada através da pontuação por grupo

de substâncias. No quadro I I apresenta-se a classificação, também de forma genérica' da possível

constituição da massa de lixo, em grupos de substâncias. No quadro, observa'se que os grupos

que possuem valores mais altos são substâncias bastante persistentes e tóxicas quando

introduzidas nos recufsos ambientais. Vale ressaltar que, estão listados no quadro ll tanto os

compostos orgânicos quanto os inorgânicos. Estes ultimos, principalmente representados pelos

metais pesados e compostos nitrogenados.

Na pontuação apresentada nos quadros 10 e 11, está implícito o conceito de

periculosidade de um resíduo/substânciA onde são levado em consideraçäo principalmente fatores

como:

r ca¡acterísticas de toxicidade humana e ambiental;

o po ssibilidades de bioacumulação;
o concentração e distribuição;
o solubilidade, lixiviabilidade, miscibilidade;
o estado de agregação, estruftua' densidade e viscosidade;

o mobilidade, estabilidade, volatilidade;
o reatividade com a água;
o alterações possíveis com o temPo;

b.2.2. Propagação

O risco Rå que avalia o risco de propagação das substâncias nocivas é constituído pelos

componentes Rå 1, Rb2, Rh e itår, que conespondem respectivamente à avaliação da possibilidade

de propagação nos meios N, É!g)a subterrânea, água superficial e solo. Para os componentes Rår,

Rbz,RbseRål,osvaloresdeRneMnsãoconformeapresentadosnosquadros12'|3,|4e|5.

b.2.2.1. Ar

Paraaavaliaçãodapropagaçãoviaar,desubstânciasnocivasapartirdolocalde

disposição, podem ser distinguidos quatro caminhos preferenciais'

r ar liwe diretamente sobre o local contaminado;

o ar liwe nos arredores do local contaminado;



. ar nos poros do solo;

. ar existente nos ambientes fechados no solo ou sobre o solo (porôes, clarabóias, etc)

euando ocone a produgão de gás e a sua consequente liberação no interior de um local

contaminado, este se propaga em virtude da alta pressão que ocorre. Com isso, o a¡ sobre o local

e o ar do solo contido no entorno do foco de risco podem ser diretamente prejudicados. No caso

de substâncias nocivas formadoras de giás é importante também a liberação propiciada pela

difusão. Ainda o gás liberado, especialmente quando gerado em gtandes quantidades, pode

ñmcionar como giís de a¡raste para outfos, que caso contrário, teriam diñculdades para deixar as

proximidades do foco de risco. Por exemplo, substâncias traços existentes na composição do gás

do local de disposição, como hidrocarbonetos halogenados e ácidos orgânicos de baixo peso

molecular podem ser carreados em conjunto com giis metano.

Os fatores que pennitem o transporte do gás liberado até o recurso ambiental a proteger

são os listados abaixo.

o possibilidade de escape þoros, fendas, frestas, canalizações, divisão do subsolo em camadas,

passagens de tubulações);
o elementos de separação (camadas de argila' corpos d'água);

. condições de conente (diferença de pressão e temperatur4 etc);

o meios de transporte de gases nocivos (por exemplo, gás de aterro para gases traço);

o alterações de concentração.

Os fatores acima discriminados estão implicitamente inclusos no sistema de pontuação

apresentado no quadro 12.

b.2.2.2. Ag;rrs subterrâneas

A âEuu" por si só, tem uma grande importância na maioria dos processos de reações

químicas existentes na face da Terra, agindo como um solvente universal. No caso da propagação

de substâncias nocivas, a água subterrânea possui o mesmo grau de importância e frrnciona como

um dos principais meios de entrada e transporte de substâncias perigosas para diversos reculsos

arnbientais. Dessa forma" sob o ponto de vista da água subtenâne4 os seguintes fatores

característicos da situação de disposição são signiñcativos para a liberação da substância nociva:

o impermeabilização superficial cobertu¡a intermediária (tipo, qualidade, cobertura vegetal etc);

. escoamento de águas superficiais (conñgurações da superficie, declividade, drenagem da água'

tipo e condições dos canais); 
5l



Quadro 12. Valores de Rn e Mn para o componente Rbr

Ou¡lidade do ar do solo Mn Rn

A¡álise não realizada 0,3 2

Contaminada 0.3 J

Não contâminada 0,3 0

Desc¡nhecid¿ 0,3 2

Eventos import¡ntes
exnlosão- incêndios. danos È saúde 0.4

ernanaçiio p€rc.eptlvel de gasedvapores,
¿licñrcnô .lê ñrìeirq cônfâminada

0,4 2

danos mat€riais, outros 0,4 2

dânos à vegetação 0.4 J

inexistente 0,4 0

Presença de vaporelgases nas
¡dificncñ¿s vlzinh¡s

Não 0

Sim 4 3

.4

Distâncls ¡té a edinctcÍo ma¡s Dronma
<50m 0,4

50- 100 m 0.4 2

> l00m 0.4

edifi caçõ€s inexistentes 0,4 0



. adições de água (águas de encosta' fontes);

o clima (quantidade de chuvas, taxa de evaporação);

r impermeabilização do û¡ndo (material declividade)

. drËnagem do d¡n¿o ou de camadas intermediárias compactadas (p"tfil .fu fundo, distâncias'

pressõ'es hidrostáticas, diâmetro e inclinação de canalizações de drenagem);

. existência e durabilidade de impermeabilizações;

Após a liberação, a entrada da substância nociva no recurso ambiental "água subterrânea"

é contabilizada somente quando a sua quantidade excede os padrões de potabilidade para o

corìsumo humano. Assinl os seguintes fatores relacionados ao subsolo são importantes para a

entrada de substância nociva:

o estrutu¡a e principalmente a r¡niformidade do subsolo (porosidade, permeabiTdade, ûssu¡as'

granulometria) ;

. lrofundidade ou distância da água subterrânea à fonte de substância nociva;

.propriedadesfisico-químicas(composiçãominera!umidadedosolo,pH,potencialRedox'
'Ctð, t"o. de argila tipo e q'antidade de substâncias orgânicas, propriedades de sorção);

. temperatura;
o vida no solo (microorganismos)

os fatores acima listados estão impllcitos e inclusos no sistema de pontuação do quadro

13.

b.2.2.3. Águas superficiais

Assim como no fecufso ambiental água subterrânea, na água superficial a característica

da reatividade da própria água tem um papel importantíssimo no pfocesso de liberação, entrada e

transporte de substâncias nocivas.

No caso da avaliação de liberação de substâncias nocivas do reslduo e potencial de

propagação via água superficial os seguintes fatores säo importantes'

. impermeabilização superficial e intermediária;

. condições topográficas (cota do foco de risco em relação ao teneno);

o adições de água (entradas de água de encosta e fontes);

o clima (chuvas, taxa de evaporação);
. drenagem de fundo ou de camadas intermediárias compactadas;

r tþo di enchimento (camadas intermediárias, construção das células, material de recobrimento'

etc);
o quantidade de substância nociva.



Ouadro 13. Valores de Rn e Mn para o componente RÓ¿

Mn Rtr

Sim. contaminada 0.5

Não 0,5 0

desconhecida 0,5

Uso da ógua subterrânea sfetrd! pels
¡nnfqrrr¡nqcñr¡

Abastecimento público 0,4 3

Abastecimento domiciliar 0,4 3

Rccreåcão .4 3

I¡ricacão. oecuária 0,4 2

I Iso industrial 0,4

Desconhecida 0,4

Inexistente 0,4 0

Textur¡ orcdominrnte do solo

arenosa. siltosa 0.t
argilosa 0,1 0

desconhecida 0,1 1

Imnorme¡billz¡cão inferior
o.2 3

arcila ou membrana o.z I

arcila e memb,rana. dupla memb,rana 0,2 0

Destino flnal de llquidos percol¡dos'
elluentcs. subslÂncias e m¡teÌiais

água superficial, infilhação no solo ou 0,2

estacão de trstamefito 0,2 0

Nlvel stzonslmente mris el€v¡do d'ågua
subterrâne¡

ern contato com resíduo/solo contaminado 0.1

abaixo dos reslduovsolo contamtnado 0,1 0

desconhecida 0,1 1

Co¡texto hidroceolósico

Quaternário, Terciário øn área de recarga,
Cárstico, Cristâlino afl orant€, Cristalino
com manto arenoso em área de recarea,

0,4

Terciário em área de descarg4 cristalino
com manto argiloso ern área de recarga,
cristalino com manto arenoso em área de

0,4 ')

Cristalino com manto argiloso em áreå de 0,4

desconhecido 0.4 3



Liberada a substância nociva, a sua entrada e o transporte no recurso "água superfrcial",

pode ser via direta ou indiret4 através da água subterrânea.

Assin¡ quando o caminho é via di¡eta, com a entrada de sólidos e de águas contaminadas

no recurso 'ãguas superficiais", os principais fatores que influenciam são:

r instalações existentes, por exemplo, canais e canalizações;

. extensão e tempo de percu¡so até o recurso ambiental (arraste,oxigenação, etc);

o tipo, quantidade e concentração da substância nociva (degradabilidade, sorção, persistência e

volatibilidade);
. vegetação e vida no solo;
¡ condições microclimáticas (temperatura" condições de vento, etc).

Quando a entrada da substância nociva é feita indiretamente através da água subtenâneL

os fatores que influenciam são:

o diferença de nível entre a água subterrânea e a superficial;
o declividade do nível da água subtenânea e direção de fluxo;
. alterações da substância nociva devido à percoþão pelo subsolo;

r impermeabilizaçåio do ñ¡ndo.

Os fatores descritos acima estão contemplados de uma forma impllcita no sistema de pontuação

do quadro 14.

l

b.2.2.4. Solo

,

O recurso ambiental solo possue diferentes situações em relação a iárea de disposição de 
:

resíduos, conforme apresentado abaixo. 
i

(1) O solo contaminado é um recurso ambiental; i

(2) O solo a proteger está abaixo do local contaminado, e é prejudicado principalmente pelo 
l

lixiviado;
(3) O solo a ser protegido é o material de cobertura do local contaminado, e pode estar 

I

principalmente prejudicado por substâncias nocivas formadoras de giís; 
l

(4) O solo a ser protegido encontra-se na vizinhança do local contaminado. l

l

Se o local a ser investigado for o solo contaminado, a avaliação da liberação e a entrada

da substância nociva no recurso ambiental deixa de ser necessiiria, visto que a contaminação já 
l

está caracterizada (caso l). Por outro lado, se o foco de risco se limita diretamente com o recurso 
:

ambienta! não existe área de migração. Portanto a avaliação deve partir das condições mais 
l

55ì



Quadro 14. Valores de Rn e Mn para o componente Rb3

Ourlldrde ds ócua sunerficial Mn Rtr

Não 0,ó 0

sim. utilizáda para abastecirnento público 0,6 3

sim, utilizada para abast€cimento 0,ó 3

Sim. não utilizada 0,ó

sim, utilizada para itrigaçðo, pecuárÍâ, 0,6 2

sim. utilizada oara recreação 0,6

desconhecida 0,ó 2

Pocslbilldrde de influênci¡ dlret¡ d¡
ó'¡o dñtl'ê ódnoc crn¡'li¡i¡is

n¡¡o 0,4 0

0,4 3

sim, utilizada para abastecimento 0,4

sim, ni¡o utilizadâ 0,4
o.4
0,4 2

sim. utilizada oara ¡ecreação 0,4

descon hecida 0,4
.,

Poosibilidsdc de enchent€ tr¡ área e uso
.1. óon¡ cn¡rarfi¡iql

não 0,3 0

sim. utilizada oa¡a abastecimørto pitblico 0,3 3

sim, utilizada para abastecimento 0,3 3

sim. não utilizada 0,3

sim, utilizada para inigação, pecuáría,
nicciculhrra

0,3 2

sim- utilizada oara recfcåcão 0.3 3

desconhecida 0,3 )



desfavoráveis (casos 2 e 3). No caso 4, o procedimento de avaliaçäo deve considerar as condições

de transporte da substância nociva do local contaminado até o recwso ambiental "solo"'

Cabe ressaltar que, os solos sä'o formados apenas em longos períodos de tempo' e

quando contaminados, dificilmente são regenerados. Por outro lado, os solos têm uma alta

capacidade de filtração, tamponamento e acumulação, quando colooados em contato com a

maioria das substâncias nocivas e ainda, os índices de transferência de substâncias nocivas do solo

para as plantas consumidas por animais são geralmente pequenos'

Pa¡a os solos superficiais, principaknente aqueles localizados nas camadas superiores, que

permitem a sobrevivência de vida animat e vegetal, deve existir uma preocupação exagerada na

questão da eventual fixação de substâncias nocivas por pessoas, animais e plantas'

No caso 1, na observação da liberação de substâncias nocivas do solo contaminado

devem ser considerados os seguintes fatores:

. possibilidade de entrada e salda de água considerando especialmente o risco de erosão;

. condições de vento;

. condições de inclinação;

. condições de temperatura;
o natureza da substäncia nociva;
o disponibilidade de plantas;

r efeitos de troca com outras contaminações (adubação intensiva)'

Em outros casos (2, 3 e 4), a distância existente entre o local de origem do

resíduo/substância e o solo a ser protegido é o que determina a forma de avaliação. Neste caso, os

fatores a serem considerados são os seguintes:

r quantidade e concentração de substância nociva emigrante;

. capacidade de transporte de substância nociva (peso específico, miscibilidade, solubilidade,

dispersibilidade pelo vento, natureza);
o capacidade de sorçðo;
o reatividade com outros materiais;
¡ existência de meios para trarsporte: água, gás e ar.

Deumaformasubjetiva"osfatoresacimalistadosestãoimplícitosnosistemade

pontuação do Quadro 15.



Quadro 15. Valores de Rn e Mn para o componente Rb4

Ou¡lid¡de do ar do solo Mn Rtr

análise não realizada 0,3 2

contaminada 0.3 a

nðo, contaminada 0,3 0

desconhecida 0,3 2

Ev€ntos imDortsntes
incêndios- danos à saúde 0.4 3

emanaçåo perc€ptlvel de gasevvapores'
.lisne¡são de Doeirâ contaminada

0¡ 2

danos materiais. ouhos 0,4 2

danos à vecetação 0,4 2

inexistente 0.4 0

Presençr de v¡pores/grscs n¡s
â,lili.q.'ñô( viz¡nhts

não 0,5 0

slm 0.5

desconhecido 0.5

Distânc¡r sté r edific¡cåo m¡ls próxims Pontos

<50m 0,4 3

50- l00m 0,4

> 100 m o.4

edi fi cacões inexistentes 0.4 0



b.2.3. Bens a proteger

Por final são avaliados os possíveis efeitos das substâncias nocivas sobre os bens a

proteger através do risco ,Rc que sorna os componentes Rct e Rcz. Neste caso, o primeiro

componente representa a avaliação da existência dos bens a p¡oteger na are4 e o segundo, a

eústência de bens a proteger nas adjacências da área' Para os componentes Rct e Rcz' os valores

de Rn e Mn são estabelecidos conforme quadro ló.

o uso da área (rRc1), ou o uso do entorno do local de disposição (Rc2), são fatores

extremamente importantes quando é realuada a avaliação de risco de uma área de disposição de

resíduos. A ocupação antrópica e/ou outros componentes ambientais que se encontram nos locais

de disposição e suas adjacências, podern ser direta ou indiretamente afetados pelas substâncias

tóxicas origirufuias dos reslduos. Entende-se, por exemplo, por relação diret4 quando o ser

humano é atingido por contato direto, através de ingestão de água contendo substância tóxica

e/ou através de uma simples alergia de pele. O efeito indireto pode ser exemplificado através de

uma substância tóxica que entra na cadeia alimentar e atinge o ser humano'

AssinL através dos bens a proteger listados no quadro 16 é possível genericamente avalia¡

a entrada e transporte de susbstâncias nocivas no recurso ambiental. Além disso, outros bens a

proteger de interesse público como rnatas naturais, áreas de proteção ambiental e de mananciais,

parques e outros locais onde há grande circuþão de pessoas encontram-se também classificados

nesta categoria.

b.2.4. Pontuação Final

AssinL a pontuação final é obtida através do produto final (R = Ra x Rb x Rc), conforme

apresentado no quadro 1?. Deve ser ressaltado que, os componentes (Ra, Rb e Rc) somam o valor

relativo a 10 e o total final de 1000.



Quadro 16. Valores de Rn e Mn para o componente Rc

A¡eas com beris a proteger /
Ocuoacão do solo

Mn lvln
(fora)

Rn

Zona ferroviória 't 4., l.l I
Zona viária 1 J')

Estscionsmento all ll
A€roporto 1)t
fuea militar ) 'r',
Comerciâl ', tt l.l
Industrial 2.22 I,l l
Area de interesse públIco ', 'r1

Mineraçllo 1 'r) l.t
Residencial com hortss (alta. dens. 1 1.' t.l I 3

Residencial com hortas (baixa dens.
¡on ì

1 1'' I,l l

Residencial sem hortas (alta dens. ))t t,l 3

Residencial sem hortas (baixa dens. t ')) l,l I

Parsue. á¡ea verde aa1 l.t 2

Parque infantiUescola infuntil 2.22 I,l 3

Area de lazer e desportos 2.22 2

Cemitérios ', 11

Escola 1 'r1

Hortas ) 'rt 3

Area de pecuÁria 1 'r'l I

A¡ea agfcola 2.22
Mata nahrral 1 1''

Areå de brotecão ambierital ', tt z

Areå de Drotecflo de mananctals ', '>) l.t 2

Baciâ hidrogrâtlca para
âhâsfêcim entô

1 'r', I,l I

Aoulferos imDortanes 1 1'' l.tI .,

Zona de maior restrição de proteçâo
de mananciais

))t I,l I

Area inundável- várzea 2.22 z
', 1) l,l I

Agua superticial para abastecimento
nrihl i¡n

all l.l I

Poço para abastecimento público 2.22 3
.> .,., I,l I



Quadro 17 - Totalização do sistema de pontuação

6.3. Avaliação ConfiÍnatória

A avaliação confirmatoria em á¡eas de disposição de resíduos sólidos deve considera¡ os

quatro meios de propagação incluídos na avaliação preliminar: solo, a¡, água superficial e

subterrânea. Nesta etapa denominada avaliação confirmatória, a investigação deve restringir-se a

estes meios.

Nos locais de disposþão, os gases e lixiviados gerados são os principais causadores de

contaminação nos quatro meios discriminados acima.

A composição dos gases provenientes da decomposição de reslduos sólidos pode ser

definida pelos constituintes maiores cFI¡, coz, Hzs, Nz, Or e Hz (USEPA' 1994) e elernentos

tfaços como benzeno, tolueno, xileno, pentano, etilbenzeno, propilbenzeno, hexano, tolueno,

diclorometano, 1,l-dicloroetileno, 1,2-dicloroetileno, tricloroetileno, 1,1,2'tricloroetano,

tetracloroetileno, tetrahidrofirano e hexano.

A Figura 3, mostra a evoþão da concentração dos gases CII¿, COz' Nz, Oz e Hz, em

função do tempo, após o encenamento da disposição de resíduos. Inicialmente, os gases existentes

no local de deposição apresentam-se praticamente com a mesrna composição e distribuição dos

gases atmosféricos, cerca de 80% de nitrogêni o e 20Vo oxigênio e pequenas concentrações de COz

e outfo g¿rses. Em seguid4 os microorganismos presentes no local de deposição iniciam a

degradação da matéria orgânica. A concentração de oe diminui e a do coz aument4 e as

condições aeróbias passam gradativamente a mudar para anaeróbias. Inicialrnente, a concentração

de CtI¿ é muito baix4 mas aumenta ao longo do tempo, e CO2 passa a diminuir paralelannnte.

X
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A composição química do lixiviado pode ser caracterizada genericamente conforme

apresentada na tabela 5.

Assim como no caso dos gases, a concentração dos lixiviados varia em ñrnção do tempo,

conforme apresentado na tabela 6. Da mesma forma que no caso dos gases! no aterro recente

obsewam-se altos valores de concentração de DBO indicando alta atividade bioqulmica e no

aterro antigo os valores observados são baixos. Da mesma forma, o valor de TOC é alto no ateno

tecente e baixo no aterro antigo, indicando a degradação da matéria orgânica em firnção do

tempo, enquanto que os ácidos orgânicos são observados no ateno recente, mas no aterro antigo

não são detectados na aruilise química.

Na tabela 7 encontram-se listadas as substâncias inorgânicas e orgânicas que podem ser

detectadas nos locais de disposição de resíduos sólidos conforme USEPA (1994)' Cabe notar que

entre as substâncias orgânicas listadas predominam compostos que são considerados traços.

Dentro deste quadro, observa-se que os critérios que permitem a classificação de uma

área como "contaminada", ainda não estão definidos para o Estado de São Paulo, ou mesmo pafa

qualquer outro estado do país. A inexistência desses critérios fez com que fossem avaliadas as

metodologias empregadas por outros pais€s no processo de classificação de áreas contaminadas de

modo a auxiliarem no processo da avaliação confirmatória. Desta form4 em função de sua ampla

utilização na Eruop4 decidiu-se pela adoçåio dos valores referenciais empregados pela Holanda

(vRoM, 1994), onde são estabelecidos três nlveis de referência, tanto para o solo como para a

água subterrânea:

nível S - indica o nível de qualidade ambiental, sem quaisquer restrições de uso para o meio

investigado.

o nível T - valor intermediiirio, utilizado como

propriedades do meio investigado. Investigações

ultrapassado .

o nível I - valor de intervenção. Indica os níveis de qualidade acima dos quais existe um risco

para o homem e o ecossistema.

No tabela 8 podem ser observados os valores referenciais para os três niveis. Nele

constam os valores para algUns metais, compostos inorgânicos, compostos aromáticos,

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, hid¡ocarbonetos clorados e pesticidas. Com certeza" os

parâmetros relacionados não abrangem todo o universo de substâncias quÍmicas que podem ser

um indicador de um certo decllnio nas

adicionais são requeridas se este valor for



Tabela 5. Composição química de lixiviado de aterros da RMSP (CETESB' 1993)

2. Aterro Sanitário dos Bande¡rantes
3. Ateno Sanitário de ltapecerica de Sena
4. Aterro Sanitário de Vlla Albertina
5. Aterro Sanitário Eng. Goulart
6. Ateno Sanitár¡o Raposo Tavares Km 14,5

1 2 3 4 5 6

DH 7.19 7.p4 7, 6.60 5.40 4stl
Cond. Elétr. 2t 300 16.900 4.437
Rês. Totel 5.599 7 25,8 6.267 14 3.155 18.709

Res. Ffxo 7.42 1.646 çß7

Res. Volátrl 2.310 4.110 1.923 6.740 17
Res. F¡ltråvel 10.7U 3.106 18.701

)s. N- Filtrável 317 17',| .240 3.678 249 174
¡s N F¡llr Vôl. 20e 1?2

Res. Sed¡ment. 0_81 o.25 9,33 20.50 <1 3 <0,{

Alc. bicârb. 3.400 2.665 .014

- Amoniecâl 549 75 2.56

Nitr. Nitrito o.003 o,oz
N[T. NIUAIO .65 o.13 2.2/

r. Kteõnet 1.419 't60 709 127 2.72

l5 diâs- 20'ì 3.869 5.07 13 10.919 3 738 1.38

Eno ¡1.133 6.355 't8.110 5.836

Clorelo 2. 311 13€

Jlfâlo 114 <2 6 <7 33 1.22

rro Total 7.40

Fosfeto Total 6.89 10.35 5.71

Ferm 52.5 23 1041 I t¿t u.4 20.1

re U,Jö o.o15 o.29 0,o5 o.

Çhumbo 0,20 o.175 zl o.69 0.09 o.4
Nfouel 0,19 'l'l o.12

1CO '1.47 I o.17 10.36 2.33

3,57 3.96 27 't5.17 4.19
Maonés¡o 101 .8C 57 .7 81.33
Cádm¡o o.02 0,o1 0.o1 0.oE o01
Ahrmfnô <1 1 .94
BáñO < (l_1, o.2 5.01
Cálcio 114.77 A

Pôtáss¡o 553 665 308
SÓd¡O 303 648 2EE

Cromo Hexav. <o.014

lomo Totel 0.oE o.of t5 100 0.75 0.35 oc7
Oleos e qraxas 34 27 126
t-;o T. I Orats I .7E6 2.3

Col¡f. Fêcâis 1.785



Tabela6.Variaçäodaconcentraçäodosconstituintesdolixiviadoem
funçäo do temPo (CETESB' 1992b)



TabelaT.Substânciaspossiveisdeseremencontradasnoslixiviadosnoslocais
de disposiçã'o de reslduos sólidos (EPA' 1994)'

Suþst. lnorgãnlcas
1. Antimônio
2. Arsên¡o
3. Bário
4. Berllio
5. Cádmio

6. Cromo
7. Cobalto
8. Cobre
L Chumbo
10. Nfquel
11 . Selênio
12. Pîaf.a
13. Tálio

14. Vanádio

æ. i¡s-t,2-oictoroetileno; cis'1'2-D¡cloroeteno
37. Tran91,2-Dicloroetilenol trans-1'2-

19. Brcmoclorometano
20. Bromodiclorometano

21. Bromofórmio,
Tribromometano
22. Dissulfeto de Carbono
23. Tetracloreto de Carbono
24. Clorobenzeno
25. Cloroetano; Cloreto de Etila
26. Clorofórm¡o, Triclorometano
27. D¡bromoclorometano,
Clorodibromometano
28. 1,2-Dibromo3-cloropropano; DBCP
29. 1,2-Dibromoetano; D¡brometo de Etila

30. oDlclorobenzenoi 1,2-Diclorobenzeno
31. P-Diclorobenzeno;
1 ,+Diclorobenzeno
32. Trans-1,4-Diclorc2-butano

Dlcloroeteno
38. 1,2-Dicloropropano
39. cie1,2-Dlcloropropeno
40. trans,1,&Dicloroproneno
41. Etilbenzeno
42. 2-Hexanone; Metil butil ketone
43. Brometo de metila: Bromometano
¡14. Cloreto de met¡la' clorometeno
45. Brometo de metileno'
Dlbromometano
46. Cloreto de Metileno, clorometano
47. Metil-etil-ketone;MEK; 2-Butanona
48. lodeto de meltila; iodometano
49. +Met¡l-2-Pentanona; Metil isobutil ketone

50. Estireno
51. 1 ,1 ,12-Tetracloroetano
52. 1 ,1 ,2,2 'lelracloroetano
53. Tetracloroetileno; tetracloro€teno'
Percloroetlleno
54. Tolueno

55. 1 ,1 ,1 -Tricloroetano; Metilclorofórm¡o
56. 1 ,1 ,2-Tricloroetano
57. Tricloroetileno; Tricloroeteno
58. Triclorofluorometano: CFC-1 I
59. 1,2,3-Tricloropropano
60. Acetato de Vinila

61. Cloreto de Vinila

16. Acêtona
17. Acrilonitrilo



Tabela 8 - Valores referørciais da Holanda para solo e água subtenânea (VROM, 1994)

sussrÃÑcrAs

H N ROC A RAON ET OSIO L ICÍC UC OS A RO MÁT IC OS

Benzda)pireno 0,001 J,026 t,05

Benzo(ghl)periløto 0,0002 0,025 ),05

lndeno( l,2,3cd)pireno 0,0004 0,025 ),05

PAH (Soma) ,00 20,5 40,0

ffi;os
Diclorometano 10,0 20,o 0,ol 500 1000

Triclorometano 0,0010 5,0 10,0 0,01 200 400

Tetraclorometano c,0010 0.5 1,0 0,0'l l0

l,l -dicloroetano 25 50 1300 2ó00

1,2-dicloroetano 2,0 4,0 0,01 200 t00

I,l,I-tricloroelano 25 50 275 550

,l ,2-hicloroetano 25 50 750 1500

Cloreto de Vinila 0,050 0,100 0,35 0,7

I ,2-cis-dicloroeteno 25 50 650 1300

Tricloroeteno 0,0010 30,0 60,0 0,01 250 s00

Tetracloroeteno 0,010 2,0 4,0 0,0 r 20 40

Restante dos Hidrocarbonctos clorados 25 50

Clorobenzenos (Soma) 15,0 30

Monoclorobenzeno 0,01 90 180

Diclorobenze,no (Soma) 0,010 0,01 25 50

Triclorobenzeno (Soma) 0,0 to 0,01 l0

Tetraclorobenzeno (Soma) 0,010 0,0r t26 2,s

Pe¡rtaclorobølzerio 0,0025 0,0r 0,5

Hexaclorobenzeno 0,0025 0,01 0,26 0,5

Clorofenóis (Soma) 5,0 l0

Monoclorofenóis (Soma) 0,002s 0,25 50 100

Dicloroføróis (Sona) 0,0030 c,08 15 30

Triclorofenóis (Soma) 0,0010 0,025 5 l0

Teraclorofenóis (Soma) 0,00 t0 0,01 l0

Pentaclorofenóis 0,0020 ?< 5,0 0,02 1,5 3

Cloronaft¡leno 5,0 10,0

PCB (Soma) J,OZ0 0,5 1,0 0,01 0,01 0,01



Tabela 8 - valores referenciais da Holanda para solo e água subtenânea (vRoM, 1994) (Continuação)

SUBSTÂNCIAS

PESTICIDAS

DDD, DDE, DDT (Soma) 0,0025 2.00 4,O 0,005 0,01

Aldrin 0,0025

Dieldrin 0,0005 0,00002

Endrin 0.0010

Compostos de BHC (Soma) I,00 2,0 0,5 I

Alfa-BHC 0,002s

Betâ-BHC 0,0010

Gama-BHC 0,00005

Carbaril 2,50 0,01 0,06 0,1

Carbofurano 1.00 2,0 0,01 0,06 c,l

Atrazina 0,00005 3,00 6,0 0,0075 75 150

OUTROS COMPOSTOS

Ciclohexanona 0,10 135,1 270 0,5 7500 15000

Ftalatos (Soma) 0,10 l0,l 60 0,5 'r'7\

Hidrocarbonetos de Petóleo Total (TPII) 50 )<t< 5000 50 325 600

Piridina 0.10 0,55 1,0 0,5 1,75

Estireno 0,l0 50,t 100 0,5 150 300

Tehahid¡ofu¡ano 0,l0 0,25 0,40 0,5 0,75 I

Tetrahidrotiofsno 0,10 45,1 90 c,5 t5 30



encontradas nos locais de disposigão de resíduos sólidos. Mas, por outro lado' é a relaçâo mais

completa e aceita pela comunidade científica.

6.4. Caracleização da Á¡ea

A caracterização da fuea é uma etapa na qual procura-se defini¡ a extensão dos efeitos

dos gases e tixiviados sobre os 4 meios (solo, ar, água superficial e subtenânea) existentes no local

ou nas adjacências do local de deposição. Além disso, nesta etapa ainda podem ser geradas

informações necessárias e pertinentes para a remediação.

Inicialmente, a caracteizaçäo inclui a compilação de todas as informações históricas da

área" tais como: arquivo fotogriífico, entrevista aos operadores, análise do projeto do local

consulta aos arquivos da empresa operadora e levantamento de dados geológicos, hidrogeológicos

e hidrológico s.

Em seguida" realiza-se uma investigação detalhada no local que inclui poços de

monitoramento, amostragens de ar, água e solo, execução de métodos geofisicos, análise

integrada dos dados, e avaliação da tecnologia de remediação factfvel.

Infonnações mais detalhadas sobre a ca¡acterização de áreas encontram-se descrita em

CONSONI (1981), USEPA (1989), USEPA (1991) e GUIGUER (1987). Deve ser observado que

o detalbamento desta etapa foge ao objetivo desta tese.

6.5. Recuperação da Ácea

A recuperação de uma ifuea contaminada pressupõe a seleção e implementação de

tecnologia adequada. A tecnologia selecionada para atingir o objetivo da remediação deve:

o proteger a saúde humana e o meio arnbiente;
o atingir padrões de qualidade de ar, água (superficial e subtenânea) e solo;
r controlar ao máximo, reduzir ou eliminar, a fonte de liberação de contaminantes;
. obedecer as normas, guias e diretrizes do órgão ambiental.

a

a

Na seleção da tecnologia de remediação devem ser considerados os seguintes åtores:

A eficiência a curto e longo prazo, da técnica de remediação;

A efetividade da técnica de remediação no controle de redução de firturas liberações de

contamiDantes;

A facilidade ou dificuldade da irnplementação da técnica de remediaç?lo;
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. Capacitação técnica e financeira;
o A aceitabilidade pela comunidade em relação à técnica selecionada.



PARTE 2. ESTUDOS DE CASOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

7. AVALIAÇ,ÃO REGIONAL: Região Metropolitana de São paulo (RMSP)

os ultimos dois capítulos da tes€ apresentam a aplicação do modelo de gestão de iíreas
contaminadas elaborada para a Região Metropolitana de são paulo. Apesar do modelo ser
aplicável para vários tipos de fontes de contaminaçâo (indústria comércio, postos de serviços,
acidentes, etc.), os dados apresentados nos capítulos subsequentes referem-se especificamente às
¿í¡eas de disposição de resíduos sólidos.

como descrito na pa¡te r, o Sistema de classificação elaborado permite realizar a
avaliação do risco de contaminação em três etapas. Inicialmente a avaliação é feita a partir da
fonte de contaminação, seguida dos vários caminhos que a zubstância nociva e/ou seus derivados
podem tomar para se propagar através dos meios ar, solo, água superficial e água subterrânea. por

final efetua'se a a¡Álise da existência de bens a proteger, na área de disposição e/ou nas sres
adjacências, que podem ser prejudicados ou daniñcados pelos efeitos das substâncias originárias
do local de disposição. Dessa forma" neste capltulo de Avaliação Regiona! é feita preliminarmente
diagnóstico dos aspectos sócio-econômicos, recursos hld¡icos superñciais e subterrâneos e área de
disposição de reslduos.

A discussão sobne aspectos sócio-econômicos da RMSp é feita com enfoque em uso e
ocupação do solo, para posteriormente poder conûontar com os resultados da Avaliação
Preliminar, tanto no aspecto saúde e vida da popuração @pl) como no do uso do soro (Bp3).

Em seguid4 descreve-se um diagnóstico sobre águas superficiais e água subtenânea da
RMSP. Este diagnóstico foi realizado para fins de comparação com os resultados da pontuação
dos bens a proteger (abastecimento ptlblico (BP2) e proteção das águas subterrâneas e superficiais
(BP4).

Por final, apresenta-se, um diagnóstico das áreas de dþosição de reslduos da RMsp,
seguido de classiûcação e priorização das mesmas áreas.



7.1. Aspectos sócio-econômicos

A região metropolitanâ de São Paulo segundo SEADE (1995)' possui uma iárea de 8'051

km2 e popuþão de 15.g02.412 pessoas, com urna densidade demográfica de 1914'84

habitantes/km2 e arrecadação de ICMS de R$ 7.828.388.683. Confrontando estes valores com os

correspondentes ao do Estado de são Paulo observa-se que a regiä,o, apesar de ocupar aperìas

3,24% dâ,área total (24g.600 km2), concentra quase a metade da população estadual com lnna

densidade demográñca 15 vêzes maior ao valor médio do Estado e at¡ecada 62Vo do ICMS total'

Na figura 4 pode ser observado quadro e mapa demonstrando a distribuição da

população por município da RMSP' Dos 39 municípios que compõem a RMSP' o município de

são paulo destaca-se por apfesentar 61,6% (9.800.997 pessoas) da população total' Em seguida

destacam-se os municlpios de Guarulhos com 5,2yo (830.056 pessoas), santo André com 3,9%

(619'904pessoas)eSäoBemardodoCampocom3,To/o(587.854pessoas)(flGURA4).Nessa

figura obserwa-se que sonrcnte 4 municlpios da região concentram 74'4% da população numa ¡irea

que conesponde a 30o/o (2435 km2¡ do total Outros 15 municlpios localizados ao longo da

Rodovia Castelo B¡anco (Osasco, Carapiculba, Barueri e ltapevi), Rodovia Raposo Tavares

(Cotia),RodoviaRegisBittencourt(TaboãodaSenaeEmbu),RodoviaAirtonSenna(Guarulhos'

Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes) e ainda Mau'á' Diadema e

SãoCaetãþdoSu!possuemumapopulaçãovariandoentre100.000e400'000pessoas.os20

municípiosrestantesap¡esentamumapopulaçãomenorque100.000pessoaselocalizam-senas

regiões mais distantes das zona leste, norte e sul da RMSP (FIGLIRAS 4)'

Por outro lado, se a análise populacional da RMSP for realizada em termos de densidade

demográfica o quadro tornâ-se um pouco diferente do apresentado anteriormente' Os 6

municlpios da região que possuem mais alta densidade demográfica incluem são caetano do sul

(12.433,58 habitantes/km), Diadema (9.533,38 habitantevkm2), carapicuíba (7.879,25

habitantes/km2), osasco (8.337,49 habitantevkm2), Taboão da serra (7994,7 habitantevkm2) e

Sâio paulo (6.379,65 habitantes/km2) (FIGIIRA 5). Outros 19 municlpios que se localizam nos

arredores de São Paulo possuem densidade demográfica maior que 500 habitantevlsn2, conforme

observa-senoquadrodafigura5.orestantedosmrrniclpiosquesãomaisperiféricosesornamr¡m

total de 15, possuem densidade demográfica entre 27 e 39lhabitanteVkm2'



FIOURA 4 - tlapa c çndrc demonrùurdo a dËlhdção-da popr¡bçåo por nrildoþbc na RilSP
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Na região, os valores da taxa de urbanização atingem a ciûa altíssima de 97,84vo,

enquanto a taxa populacional geométrica de crescimento anual é de 1,867o. Portanto, a RMSp

apres€nta alta taxa de urbanização e também alto valor de densidade demográfica, como

consequência, praticamente não dispõe de iírea a ser ocupada. Este reflexo pode ser observado

pelo baixo lndice de taxa populacional geométrica de crescimento anua! valor este considerado

como crescimento vegetativo por especialistas no assunto.

Na década de 80, a população total da RMSP era de 12.549.856 habitanres. Destes,

12.147.273 habitantes (96,8%) ocupavam a iirea urbana e 402.583 habitantes (3,2%) aárea rural.

Passada uma década" em 1990, este quadro passou para uma população total de ls.o9g.744

habitantes, das quais 14.749.147 (97,7%) residem na área urbana e 340.597 habitantes (2,3o/o) rn
área rural Dessa fonna, observa-se que a população da RMSP é essencialmente urbana e esta

população tem aumentado percentualmente em relação a ¡ural ao longo do tempo.

7.2. Diagnóstico dos Recu¡sos Hldricos na RMSP

A RMSP conta atualmente com aproximadamente 16 milhões de habitantes, que sêo

abastecidos basicamente por água de superficie, tanto proveniente do sistema Integrado de

Produção e Adução quanto dos sistemas Isolados (FIGURA 6). A demanda média de água" para

o sistema Integrado da RMSP, está estimada em aproximadamente 48,9 m'/s e nos sistemas

isolados €m cerca de 8,8 m3/s (SABESP, 1995). O abastecimento de rigua na RMSp é

complementado por água subterrânea nas áreas não servidas pelo Sistema Integrado, em locais

isolados e onde há necessidade de suplementação de água da SABESp por água subterrânea. A
utilização da água subtenânea na RMSP é feita através de cerca de 7.000 poços profirndos ativos

de um total de 10.000 perfruados.

7.2. 1. Águas Superficiais

O diagnóstico das águas superficiais é apresentado a seguir considerando aspectos

quantitativos e qualitativo s.
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7.2.1.1. Quantidade

o abastecimento de água na RMSP é feito através do denominado sistema Integrado e

pof uma série de pequenos Sistemas Isolados (FIGIIRA 7). O Sistema Integrado consiste de um

complexo conjunto de adutoras, elevatórias e reservatórios, denominado sAM - sistema Adutor

Metropolitano, que interliga os sistemas Produtores de água tratada aos reservatórios setoriais de

distribuição (FIGIJRA 7). O sistema Adutor Metropolitano foi concebido de forma a abranger a

maior parte da área metropolitana e interligar os principais sistemas produtores da SABESP na

região. Atualrnente, a sABESP abastece 23 municípios através do sAM, que conduz a água

tratada aos reservatórios setoriais de distribuição, e 7 municípios através de sistemas isolados' São

também abastecidos através do sAM, 6 municípios que compram água por atacado da SABESP.

Apenas 3 municípios possuem sistemas próprios de abastecimento, totahnente isolados' sob

responsabilidade de suas administrações municipais.

o Sistema como um todo apresenta um coru¡mo de 35.405 Vs, com um déficit de 22.

289 Vs e o lndice de perda é da ordem de 37,5%. As projeções futuras do consumo' da demanda e

do lndice de perdas estão listadas no quadro 18.

7.2.1.2. Quatidade

ACETESBatravésdoseuProgramadeMonitoramentodoEstadodeSãoPaulo

monitora a qualidade das águas superficiais em 27 pontos da RMSP, conforme apresentado na

figura 8.

Em cada ponto são analisados 33 parâmetros fisico-qulmicos e bacteriológicos

(QUADROl9).Destes,somentegparâmetros(oD,DBo,coliformesfecais,tentperaturada

água pH, nitrogênio tota! fosfato tota! resíduo total e turbidez) são utiliz¿rlos para calcular o

Índice de Qualidade de Água GaA) (CETESB' 1992)'

Apartirdosvaloresobservadospâraosnoveparâmetrosdequalidadeemrrmâamostfa

d'água, é obtida frìatematicamente uma "nota" que conesponde ao valor do IQd e que varia entre
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FIGURA 7 - Mapa com gistemas aduùores da R¡ISP (modificado de SABESP, 1994)

431 km
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Quadro 18 - Resumo do consumo, demanda média e fndices de perdas no

sistema de abastecimento da RMSP (SABESP' 1995)'

GONSUMO (U8)

Slsteme/Ano 1995 2000 2005 2010 1015

SABESP - Munlclpio de
Såo Pâulo

.249 28.899 31.204 33.269 35.139

SABESP - Outnos
Munlclplos

3.644 4.5',94 5.219 5.744 6.159

Slstomas lsolados 5.273 6.020 6.682 7.290 7.85S

Total 35.405 39.513 43.106 ß.307 49.156

-EMÃñõÃtrlËDrA(l/s)Slstema/Ano 1995 2000 2005 2010 1015

SABESP - Municlpio de
São Paulo

42.091 41.79;¿ 42.112 43.000 4.ÆO

SABESP - outrþa
Mun¡cfp¡os

6.823 6.013 7.472 7.757

Sistemas lsolados 8.780 9.095 9.45E 9.909 10.475

Total 57.694 57.800 54.741 60.381 62.752

INDTCE DE PERDAS (%)

Slstema/Ano 1995 2000 2005 2010 1015

SABESP - Munic¡p¡o do
São Paulo

37,5 30,9 25,9 22,6 21,0

SABESP - Outrog
Mun¡clp¡os

43,7 33,5 27,2 23,1 2'l,o

Sl¡temas lsolados 39,9 33,8 29,3 29,4 2s,0



FIGURA 8 - Mapa de qualidade das águas superftciaie da R¡|SP (modiñcado de CETESB, 1992)

43'l km
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Quadro 19 - Parâmetros analisados na rede de monitoramento da CETESB
(CETESB, 1992)

pargmetroe F¡sico-Qufmicos e Bacteriológ¡co8

Iemperatura da água oH

Cxigènio Dissolvido (OD) Nitiogênio Total

Coliformes Feca¡s RãElcluo Total

Fosfato Total Ñitrogên¡o Nitrato

Bário Nitrogènio Nitrito

Cádmio Ñärogên¡o Amoniacat

Chumbo Ñitrogênio xjedanl

Cobre ñesicluo tlao f¡ltøvet

Cromo Coloraçåo

Mercúrio Temperatura do Ar

Znco Fefro

Fenol Nfquel

Col¡formes Totais Demanda Qufmica de Oxigên¡o (DQo)

Manganês Oernanda e¡oEufmica de Oxigênio (DBO)

Surfac{antes Ortofostato sohivel

Oondut¡v¡dade Especf fica Turbidez



1 e 100. A aptidão que as águas brutas apfesentam pa¡a serem utilizadas na produção de água

potáve! pode ser classificada a partir do IQA segundo a gradação a seguir: o-l9=péssima; 20-

36=ruim; 37-5 1=aceitávet; 52'79=boa; 80- I O0dtima'

AclassificaçãoconformeolQAdospontosdeamostragemdaRMSPparaoanode

1992 estão representados no quadro 20 e são apresentados em forma de mapa na figura 8.

7 .2.2. Ag.þs subterrâneas

O uso das águas subtenâneas para o abastecimento público na RMSP é mais restrito que

a agua superficial. Assin¡ nos ltens que se seguem é descrit4 de uma forma genéric4 a questão da

quantidade e quatidade das águas subterrâneas nos principais aqtifferos'

7.2.2.1. Quantidade

Na RMSP existem dois tipos de aqulferos, o sedimentar e o cristalino. o aqulfero

sedimentar é constituldo pelos sedimentos terciários da Bacia de são Paulo e por aluviões

recentes. Hidrogeologicamente, ele é considerado de extensão limitad4 heterogêneo, granular,

descontínuo, anisotrópico, e livre a localmente semi-confinado. A capacidade especlfica média dos

poços profundos no aquífero sedimenta¡, conforme estudos do DAEE (1975), é da ordem de 1'6

nf/ltrl Entretanto, vale ressaltar que 50% dos poços apresentam um valor de capacidade

específica igual ou inferior a 0,3 m3/t/rn A vazÀo média dos poços é da ordem de 18 m3/lu

podendo atingir até 120 m3/ll sendo que metade deles apresenta vazão igual ou inferior a 8,5

nf¡tr.

o aqtilfero cristalino é constituldo pelas rochas ígneas e metamórficas aflorantes no entomo da

Bacia Sedimentar de São Paulo. O aqulfero cristalino pode ser dividido em duas partes. A primeira

constituída pela zona de rocha alterada saturada, e a segunda formada pela zana de rocha sã e

fssurada em profirndidade. Assirq o cristalino é considerado como um aqülfero heterogêneo,

descontlnuo, anisotrópico, liwe a semi-confnado, com porosidade de ûssuras, ou mesmo granular

em zorìas de rocha alterada. As rochas cristalinas não constituenL em si' camadas
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Quadro 20 - fndice de qualidade da água na RMSP (CETESB' 1992)

Ponto Amost/ Meses Jan Fev Mer Abr Mal Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

8T2200-R. Birit. Miri 77 65 68 80 56

JD2050-Rio Jundial 77 E2 75 E5 u u
fE101o-R¡o T¡etè 5B 65 58 88 E7 6t

TE1O4o-Rio Tietê 74 70 61 75 74 61

T12100-R¡o Ta¡açu. 88 89 90 u E9 ü5

BG 3010-R.Barcuaç 49 45 õ2 23 35 24

JM2050-Res. Juqueri 86 71 85 81 g7 85

23 22 31 20 2 1A

PN45OGR|o Pinheir 21 14 14 13 l9

fA42oSR¡o Tamand. 15 't7 15 14 14 13

TM500-Rio Tamand. 13 13 11 13 14 14

TE4OzGR¡O T¡Etè 25 27 '14 12 2A 24

TE4080-Rio Tietè 15 15 15 10 16 2.

TE41oGBar.Ed Souz 20 25 17 12 21 15

I E4ZUi -Ear. Hrrapo. 26 17 29 13 18 1E

fG2200-Res.T.Grand 89 E5 92 7A 64 86

B121oGRes. Bill¡ngs 64 75 91 65 72

Bl250GRes. Billings 45 43 32 33 21 56

BlzgüÌ.Res. Bill¡ngs 53 u 57 71 43 54

GR201O-Res.R.Gran 7A EO 57 80 57

GR210G.R.Gran/. 32 43 5t 37 ¿t6

3O2030-Rio Cot¡a 52 59 47 52 4 56

302070-R¡o Cot¡a 5t 62 6õ 62 44

coz5ou-Ear. uraças 75 E5 a7 a7 77

EG1200-R.Em-Guaç 66 57 t1 69 61

EM1200-R. Em-Mirim 62 54 67 59 51

GA115GRes. Guarap 90 66 88 88 76



aqufferas, e somente ao longo de lineamentos estruturais como falhamentos, fraturas e contatos

entre diferentes litologias ou corpos intrusivos, apresentam condições de ocorrência de ágUa

subterrânea em regime de porosidade de fissuras. A capacidade especlfica média dos poços

profundos no aquífero cristalino, conforme o estudo do DAEE (1975), é de 0,34 nt'Ær/ÍL variando

de 0,06 a 0,1 t¡.: lh/ttt Entretanto deve-se nota¡ que 80% dos poços apresentam um valor de

capacidade específica igual ou inferior à média. A vazão médiados poços é da ordem de I tti llt

podendo atingh até 90 nf/tL no entanto metade deles aPresenta vazão igual ou inferior a 2 m3/h.

segundo estudos realizados pelo CEPAS (1994), as potencialidades das águas

subterrâneas de uma ifuea compreendem três tipos principais de reservas: permanente ou estátic4

reguladora ou dinâmica e explotável ou disponlvel. Para a RMSP, as 3 categorias de reservas

estão apresentadas no quadro 21. O estudo de fuuas subterrâneas do DAEE (1975) estimou a

existência de 4.000 poços tubulares ativos e cerca de 40.000 poços escavados. Os volumes de

água extraídos pelos poços tubula¡es foram avaliados em 39 milhões de m3/ano do aqulfero

sedimentar, 23 milhões de nf/ano do aquífero cristalino e 40 milhões -'/ano po. poços rr¡¡tos

escavados nos dois domínios. A.vazÅo total de água subtenânea extralda (102 milhões de nf/ano,

ou 3,2 nf/s) conespondia a cercade 160/o do volume total de água fomecida pelo sistema prlblico,

da ordem de 20 nf/s.

Quadro 2l - Potencialidades e disponibilidade de água subterrânea na RMSP (CEPAS, 1994)

RESERVAS/AQLIIFEROS SEDIMENTAR CRISTALINO

PERMANENTEMIhöeS M) 8.t57 9.898

REGULADORA(MiIhõeS M") 898 2.343

DISPONIVEL(MiIhõoS M) 224 586

DISPOMB. ESPEC.(Us. km") 4,E

segundo CEPAS (1994), existem atualmente na RMSP cerca de 6.000 poços tubula¡es

em operagão explorando os dois aquíferos. Estes estariam atualnente explorando cerca de 203

milhões de nf/ano, ou 6,37 m3/s. Este valor representa 17,9o/o do volume total de água fornecida

pela SABESP atualmente, que é da ordem de 35,5 m3/s'



7.2.2.2. Qualidade

conforme CEPAS (1994), as águas obtidas de poços que captam as zonas aquferas das

rochas cristalinas e sedimentares na RMSP tênL em geral excelente qualidade para consumo. Os

valo¡es de condutividade específica variam entre 24 e 996 mSiemens/crn O pH varia entre 4'7 e

8,9, com predominância de valores entre 5 e 6. Os sólidos totais dissolvidos (STD) são' em geral,

inferiores a250 mgl\ com predominância dos valores inferiores a 100 mg/I. Quanto à composição

químic4 predomina o tipo bicarbonatad a cáúcica. característico de águas de circuþão rápida.

Para as águas subterrâneas não existe uma rede de monitoramento da qualidade

implantada como para as águas superficiais. Assirn, CEPAS (1994) sugere que sejam implantados

dois níveis principais de rede de monitoramento da qualidade da água subterrânea: monitoramento

da qualidade natural das águas subterrâneas e monitoramento de fontes potenciais ou reais de

poluþão.

7.3. Diagnóstico das á¡eas de disposição de resíduos

As informações apresentadas neste ítem referem-se as 116 áreas de disposição existentes

na RMSP (CETESB, 1997). Os dados apresentados neste ítem correspondem às informações

provenientes do cadastro de áreas contaminadas da CETESB/GTZ. A partir destas infonnações

foi possível descrever o cená¡io atual dos locais de disposição de resíduos sólidos e suas

adjacências.

7.3.1. Produção de resíduo sólido doméstico

A RMSP com r¡rna população de 15.902.412 habitantes gera cerca de 12.826 toneladas

de resíduos domésticos por dia, considerando-se uma produção média de 850 g de lixo por pessoa

por dia. Na tabela 9 apresenta-se valores referentes à geração de massa de resíduo por município

por dia.



Tabela 9. Tabela com volume estimÂdos de resíduos por município da RMSP

Em ñrnção da grande massa de resíduos gerada diariarnente, os vários municlpios que

consituem a RMSP têm enftentado muitos problemas ambientais, administrativos e de saúde

pública. Entre esses problemas, podem se¡ citados: a difculdade de seleciona¡ locais apropriados

para disposiçÍI,o de resíduos; conflitos de uso do solo com a população estabelecida ao redor das

instalações de tratamento e destino final do lixo; e)çortação de lixo para municlpios vizinhos,

gerando resistências da população; e contaminação dos escassos recursos hídricos.

Atualmente existem na RMSP 1ló iireas cadastradas de disposþão de reslduos sólidos,

ativas e ence¡¡adas, sem considerar as áreas de "bota-foras". Deste total apenas 20 áreas são

consideradas aterros sanitários ou aterro controlados. O restante, 96 áreas, são lixões onde não

foram consideradas a avaliação dos impactos ambientais, aspectos construtivos ou a questão da

saúde pública.

7 .3.2. I-ocahzação das áreas de disposiçäo

A localização das 116 ¡íreas encontra-se apresentada na figura 9. Nela observa-se que a

maior parte dos locais de disposição concentra-se nas porções limltrofes entre São Paulo e

municípios vizinhos, nas porções norte, leste e oeste. A porção su! possue poucas áreas em



FIGURA 9. Mapa com localização das áreas de diapoeiçåo de reslduos sólidoe da RiISP (CETESB, 1
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função da existência da Á¡ea de Proteção de Mananciais (Billings e Guarapiranga) e Á¡ea de

Proteção Ambiental (Serra do Mar).

Estas I 16 áreas de disposição somadas ocupam urna superficie aproximada de 20 km2, e

um volume estimado conespondente a aproximadamente 100 milhões de m3.

7.3.3. Morfologia do ter¡eno e ocupação no local de disposição e áreas adjacentes

A forma de disposição dos reslduos nas dferentes fueas ocorre em dferentes condições

de morfologia do terreno. A morfologia predominante nestas áreas são encostâs e vales que

somam 59,3% do total (69 áreas). Além destas morfologias existem outras formas, conforme

apresentado na tabela 10. Uma situação particular silo as cavas de mineração que são preenchidas

com resíduos e que represent an l4,7Vo do total de áreas (17 áreas). Nestas iá.reas, a maior

preocupação, sem dúvida" é o contato direto das águas subtenâneas com as substâncias originárias

do reslduo e/ou o próprio reslduo.

Tabela 10. Morfologia do terreno nas iíreas de di'sposiçäo

Morfologia do terreno

Topo

20,6

Topo * Encosta

Topo+Encosta+Vale

Encosta + Vale

Cava de Mineração

Sem Informação

A RMSP encontra-se densamente ocupada conforme descrito no item anterior. Este fato

tem causado o avanço da ocupação humana nas regiões periféricas dos municlpios, onde

nonnalmente encontram-se instaladas as áreas de disposição de resíduos. A figura 10, através do

gráñco e quadro, ilustra a proximidade da ocupaçlfo humana em relação as áreas de disposição.

Em 50% dos casos (50 áreas) a ocupaçâo encontra-se a uma distância menor que 50 metros dos

5,2

19,0

7,8

3,5
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FIGURA l0 - Gráfico e quadro demonstrando a distância das edifìcações em relação aos
locais de disposição



locais de disposição, 10% (12 áreas) entre 50 e 100 metros, 38%o (38 tueas) entre 100 e 500

metros e 2o/o (l fuea) a uma disância maior que 500 metros. AssinL a proximidade da ocupaçäo

humana em relação aos locais de disposição tem causado sérios conflitos tanto no aspecto da

saúde pública quanto da contaminação dos recursos hídricos, trâzendo risco de explosão' ou

ainda., problemås com menor risco como odor e proliferaefo de insetos e roedores.

Na questf1o da ocupação humana os problemas sociais que envolvem os locais de

disposição não se restrigem apenas às áreas adjacentes mas também às pessoas que sobrevivem do

lixo selecionando materiais recicláveis e comercializáveis. Em muitas áreas, estas pessoas

denominadas de 'tatadores", chegam a construir casas provisórias (barracos) e moram no próprio

local de disposição de resíduos.

Na figura I 1 o grrálfico e o quadro demonstram a existência de catadores nos locais de

disposição. Em 59%(69) das áreas não foi observ'¿da a presença de catadores, em l3olo (15) das

iíreas registram-se poucos catadores (de 5 a 10 pessoas), em 16%(19) das ráleas verificam-se de 10

a 50 catadores e em 4î/o (5) das áreas com mais de 50 catadores. Assin, obsewa-se que, em pelo

menos 39 áreas existem catadores que sobrevivem do material retirado do local de disposição'

7.3.4. Local de disposiçäo e o contexto hidrogeológico

As 116 áreas de disposição de resíduos sólidos da RMSP encontram'se inseridas dentro

do contexto hidrogeológico anteriormente mencionado, onde disinguem-se basicamente dois

tþs de aquíferos: o sedimentar e o cristalino. O aquífero sedimentar é constituldo principalmente

pelos sedimentos terciários e quaternários e o aqulfefo cristalino de rochas ígrreas e metamórficas

pré-Cambrianas.

Do total de 116 árreas de disposição de reslduos apenas 101 áreas possuem informação

sobre o contexto hidrogeológico em que se encontfa inserido. A figura 12 se apresenta uma

ilustração das 9 situações de contexto hidrogeológico posslveis de serem encontradas na RMSP, e

estas, pof sua vez, associadas ao número de locais de disposição de resíduos. Notadamente' existe

uma associação entre tipos litológicos e o tipo de circulação das águas subtenâneas.

Nas 101 áreas que possuem informações sobre a litologia, aperns 24 locais estão sobre

aquífero sedimenta¡ e os 77 locais restantes sobre o aqulfero cristalino. Entre os locais situados

sobre o aquífero sedimentar 22 estáo sobre o quaternário e 2 sobre o terciri.rio em área de recarga.
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(2) Terciário em área de recarga

(3) Terciário em área de descarga

(4) Carstico

(5) Cristalino aflorante

(6) Cristalino com manto argiloso
em área de recarga

(7) Cristalino com manto argiloso
em área de descarga

(8) Cristalino com manto arenoso
em årea de recarga

(9) Cristalino com manto arenoso
em årea de descarga
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@
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FIGURA 12 - Quadro resumo ilustrativo do contexto hidrogeológico da RMSP
associados ao número de locais de disposição de reslduos
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Norestantedasareasqueestãosobreoaquíferocristalino,3Tlocaisestãosobferochas

cristalinas com manto argiloso em iírea de recargê, 9 sob,re cristalino com manto argiloso em área

dedescarga'13sobrecristalinocomnìafúoarenosoemáreaderecargaelSsobrecristalinocom

mânto arenoso em área de descarga.

Daobservaçãodessesnúmeros,pode-seconcluirqueamaioriadoslocaisdedisposição

de resíduos estão em área de recarga, somando ì¡m total de 52 locais de disposição' Por outro

lado, estas áreas situam.se em regiões periféricas das principais zonas urbanas da RMSP, que são

coincidentes com as áreas de oconência das rochas cristalinas'

7.3.5. Aspectos construtivos dos tocais de disposição

A forma de disposição do resíduo, seja em lixões ou em ateÍos' tem sido realizada de

duas formas básicas: acima ou abaixo da superficie do teneno. Do total de 116 rireas cadastradås'

g6% (100) das rå.reas os resíduos estão depositados acima da superficie do terleno e em 14% (16)

abaixo da superficie do terreno.

NaFigura13constaumdesenhoesquemáticocomascondiçõesideaisparaacortstrução

de aterro, minimizando os impactos ambientais nos locais de disposição de reslduos sólidos'

Nestas condições, uma obra deste tþ pode ser dividida em três partes: setor em prepafação'

setor em execução e setor concluído.

Nosetofempfepafação,normalmente'trêscondiçõesbásicassâoobservadas.Aprimeira

dizrespeitoàprofundidadedoníveld,águasubterrârrea'quedeveestarap€lomenos2metrosde

profundiclade a partir da superffcie inferior do aterro, conforme manual elaborado pela CETESB

(1gg7). A segunda refere-se à camada inferior do ateno que deve ser impermeabilizada' conforme

a mesrna norma. os materiais que podem sef utilizados podem ser tanto sintéticos como argila

natural.Aterceiracondiçãorefere.seàdrenagemdecoletadechorume,quedeveserinstalada

sobne a carnada impermeabilizante'

Nolevantamentodasl16áreasdedisposiçãoobservou-sequeoníveld'águavariaatéa

máxima profrrndidade de 50 metros.

Na RMSP observa-se que, pelo menos em 3l% (36) das áreas a situaçäo é crític4

apfesentando o nível d'ágUa muito próximo da superficie, entre 0 e 5 rnetros, 46% (53) das áreas

apresentam-se em situaçäo ramáwel, com profrrndidade do nível d'água entre 5 e 20 metros' O



FIGURA l3 - Aspectos construtivos dos locais de disposição de resíduos sólidos (modificado de IPT,
le95)
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restante das ií(eas estão com a profr¡ndidade do nível d'água maior que 20 metros. Na realidade, a

profundidade do nível d'água toma-se um fator crltico para a contamimção da água subterrânea

em áreas de disposição de ¡esíduos, pelo simples motivo de que as substâncias nocivas originirias

do chorume têm menor distância a percorrer até atingir a zona satu¡ada'

Ainda na figrrra 13, observa.se que das 116 ríreas de disposiç¿i.0 de reslduos, apenas 7

locais possuem algum tipo de impermeabilizaçäo inferior' Na prátic4 mesmo a maioria dessas 7

áreas possue apenas solo compactado como carnada inferior impermeabilizante, diminuindo a

condutividade hidráulica do terreno, porén¡ longe das condições técnicas ideais' Tal situação pode

ser traduzida da seguinte forma: mesmo estas áreas não possuem uma verdadeira camada inferior

impermeabilizante, mas sim uma ob'ra minimizadora em reþão a possível infiltração do chorume

no solo.

Alémdacamadaimpermeabiliz¡nte,asdrenagensdelíquidosparaacoletadechorumeé

um outro tipo de obra que permite minimizar o efeito da infiltração do chorume no solo' e

posteriormente, na água subterrânea. No universo de 116 áreas' apenas 13 locais possuem

drenagens de llquidos percolados.

considerando-se que a maioria dos locais de disposiçåto de resíduos da RMSP não possue

nem a ca¡nada inferior impermeabilizante e tampouco drenagens de líquidos, o destino final do

chorumeacabasendoosolo,aáguasubtefiâneaeaáguasuperficia!comprometendoaqualidade

destes meios.

Duranteadisposiçãodosresíduossólidos,normalmenteérealizadaacobertura

operacional dos resíduos, criando-se células de lixo para evitar a proliferação de vetores e mau

cheiro. Além disso são instalados drenos para gases no local de disposição, a fim de evita¡

possíveis explosões ou escape de gases pala edificações ou áreas adjacêntes. Na RMSP apenas 23

locais de disposição possuem algum tþ de impermeabilização ou cobertura operacional e 14

locais apresentam drenos de gases irstalados. Na maioria das áreas os cuidados operacionais não

existem e o risco de acidentes é considerado alto'

Doistiposdeobrasdeengenhariasãoconsideradoscomobásicosparaaconclusãoou

encenamentodeumaáreadedisposiçäo:aimpermeabilizaçäosuperioreinstalaçãodedrenospara

água de escoamento superficial das chuvas. Ambas têm a fl¡nção de irnpedir a infiltração da água

pluviométrica para o interior da massa de lixo, e consequentemente reduzir a geração de chorume.



No contexto da RMSP apenas 3l locais possuem impermeabilização superior e 14 áreas

tem drenagem de água superficial . Dessa forma, a maioria dos locais de disposição da RMSP

softem a influência da pluviosidade, gerando gtandes volumes de chorume.

7.4. Sistema de classifcação dos locais de disposição

Nos ítens seguintes são apresentados os dados de pontuações realiz¡de< na RMSP, a

distribuição espaciat a classificação, e finalmente, a priorização das rireas de disposição de

resíduos sólidos, identificando aquelas consideradas como críticas.

7.4.l. Preenchimento da Ficha de Pontuação

Para as I 16 á¡eas de disposição de ¡esíduos domésticos apresentadas no ítem anterior, foi

realizado o preenchimento da Ficha de Pontuação, tendo as Fichas Cadastrais como fontes de

informações.

Os valores individuais de pontuação para cada bem a proteger e também para cada área

encontram-se no Anexo l.

Vale relemb,ra¡ que, o conceito de liberação, transporte e entrada de substâncias nocivas

nos bens ou recursos ambientais apresentados nd início deste trabalho, está implícito na pontuação

de cada bem a proteger.

O conceito de bens a proteger apresentado, refere-se especi.ûcamente aos bens ou

recr¡rsos naturais que devem ser protegidos no local de disposição e/ou suas adjacências. Assirn,

os bens a proteger mais relevantes considerados neste trabalho são os listados abaixo:

BPI - Saúde e vida da populaçäo

BP2 - Abastecimento público (água potável)

BP3 - Uso do solo (residências)

BP4 - Proteção das águas subterrâneas e superficiais

BP5 - Uso agrícola e pecuária



BP6 - Outros bens a Protegel

o maior enfoque dado à pontuação dos bens a proteger foi para os fecursos hldricos e a

saúde pública. Os bens a proteger BPl, BP3 e BP5 estão relacionados com a saírde prlblica' O

BP1 t¡ata das consequências diretas que as substâncias nocivas podem causar na população. o

BP3 considera o risco da população residente no entorno entrar em contato direto e/ou indireto

com a substância nociva. O BP5 pondera a possibilidade da substância nociva entrar na cadeia

alimentar e atingir o ser humano. Os bens a ptoteger BP2 e BP4 são relativos aos recursos

hídricos. Por final, o BP6 contempla outros bens de interesse público, como parques, APMS'

APAs e matas natu¡ais.

7.4.2. Distribuiçäo espacial dos locais de disposição por pontuação

As figuras 14 a 19 mostram a distribuição espacial das áreas de disposição de reslduos

sólidos da RMSP, identiñcadas pelos intervalos de pontuaç¿io de: 0 a 50, 5l a 100, l0l a 200'

201 a 300, 301 a 400, 401 a 500 e 501 a 600 pontos, para os bens a proteger BPI a BP6.

Nas figuras 20 a 25 estão apresentados os valores estatlsticos (mediana média modq

mínimo e nr.á.ximo) correspondentes às pontuações obtidas pelas áreas de disposição sihradas em

cada municlpio, considerando cada bem a proteger s€paradamente'

EmrelaçãoaobemprotegerBPl,saúdeevidadapopulação(FIGURAS14e20),pode

ser observado claramente que os locais de pontuação mais baixa predominam nos municlpios com

baixa taxa de ocupação como Santa Isabel" Guararema, salesópolis, Mairiporã" Francisco

Morato, Franco da Rocha caieiras, cajamar, cotia e Juquitiba. Por outro lado, as áreas com

pontuaçäo alta concentfam-se nos municípios com alta densidade populacional como no

município de são Paulo e nos municlpios imediatamente adjacentes, ou ainda' ao longo das

principais rodovias como castelo Branco, Bandeirantes, Anhangüer4 Airton senna' Dutr4

Anchieta e Imigrantes.

NocasodeBP2,abastecimentopúblico,oslocaiscomvaloresdepontuaçãobaixae

média predominam sobre os de valores altos @GURAS 15 e 2l). Além disso' as figuras

demorstram também que as áreas com pontuação alta estão distantes dos principais reservatórios'
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FIGURA 14. Mapa de pontuação das áreas de disposiçäo conslderando BP1 -
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FIGURA 15. Mapa de pontuação das áreas de disposição considerando BP2 - Abastecimento público
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FIGURA 16. Mapa de pontuação das



FIGURA '17. Mapa de ponfuação dae áreas de disposição considerando
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Assin¡ provavelmente as áreas de pontuação alta devem estar refletindo os locais onde

existe o wo da água subtenânea nas proximidades do local de disposição, provavelrnente através

de cacimbas.

No BP3, uso do solo, os locais de pontuação mais alta estäo situados principalmente

junto aos municlpios imediatamente adjacentes a São Paulo (FIGURAS 16 e 22). Os locais de

disposição do município de São Paulo normalmente possuem boa obra de engenhari4 seja na fase

de operação, através de construções de d¡enos de gases e recobrimento diário dos reslduos,

evitando-se o risco de migração de gases e/ou partlculas nas ediûcações situadas nas proximidades

do local. Nos mruriclpios periféricos da RMSP, nas regiões sd leste e norte, as edificações estão

distantes dos locais de disposição, diminuindo o potencial de risco à sarlde e vida destas

populações. Por outro lado, nos municípos situados imediatamente adjacentes a São Paulo, as

áreas de disposição situavam-se distantes das áreas de ocupaçðo humana, mas por falta de oferta

de espaço para ocupação humana as áreas próximas aos locais de disposição foram ocupadas.

Em relação ao BP4, proteçåo das águas subterrâneas e superficiais, os valores de

pontuação apresentados demonstram predominantemente números baixos (FIGURAS 17 e 23).

Conforme analisâdo para o caso do BP2, os locais de disposição situam-se distantes dos principais

reservatórios. Além disso, os locais que se situâm nas proximidades dos reservatórios possuem

coleta de lixiviados. No caso das águas subtenâneas, observa-se que 77 locais encontram-se no

contexto das rochas cristalinas e o restante na bacia sedimentar. Os locais de deposição situados

sobre o aqfiífero sedimentar eståo, em sua maioria" em áreas de descarga de água subtenânea"

minimizando os riscos.

No caso do bem a proteger BP5, uso agrlcola e pecruíria, a maioria das á¡eas apresentou

pontuaçäo bastarite baixa (FIGIIRAS 18 e 24), existindo apenas alguns casos com pontuação

média a alta na periferia de alguns municípos, ou aind4 em alguns municlpios periféricos da

RMSP. Este fato torna-se coerente quando se considera que na RMSP predominam atividades

industriais e de serviços.

A pontuação relativa a outros bens a proteger, apresentada nas figuras 19 e 25, indica

qu" os valores médios a altos predominam sobre os baixos. Este fato ocorre porque os locais de

disposição normalmente situam-se nas porções periféricas dos municípios, e nestes locais



encontram-se preservados bens ambientais como matas naturais, além das ApAs e ApMs que
compreendem municípios da RMSp.

7.4.3. Classifcação das áreas de disposição

os dados de pontuação obtidos e listados no Anexo 2, foram organizados em intervalos
de valores, para cada bem a proteger, como apresentado no quadro 22.

Quadro 22. NriLrnero de á¡eas de disposþão por intewalo para os bens a proteger (Bpl a Bp6)

¡l¡u, Þr¿ . ÂDts¡ocrm€ûlo oül
- Uso agrlcola c pecuária; Bpà -

Pæa os dados de pontuação obtidos para cada bem a proteger foi confeccionado um
gráûco com valores de pontuação no eixo das abcissas e núrneros de locais de disposição no eixo
das ordenadas.

o bem a p¡oteger BPl, saúde e vida da população, apresentou cerca de 44% dos casos
entre os intervalos de 0 a 100 pontos, 49% entre l0l e 300 pontos e 7%o ac,'nde 301 pontos
(FIGIJRA 26). Portanto, mais da metade dos locais de disposição apresenta valores médios a
altos.

No caso do Bp2, abastecimento púbrico, aproximadamente 7g% dos locais apresentam
pontuação abaixo de 100 pontos. Entre os locais restantes, 20oz apresentaram valores entre l0l e
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300 e 2% situa¡am-se acima de 301 pontos (FIGLTRA 26). Assþ apenas 22%o dos locais de

disposição apresentaram valores médios a altos.

Para o BP3, uso do solo, aproximadamente g9% dos casos apresenta¡am pontuação

abaixo de 100 pontos. Os 1l% restantes, estão distribuldos respectivame nte, l0o/o entre o
intervalo de l0l a 300 pontos e 2vo acimz de 301 pontos (FIGLIRA 26). Dessa forma, somente

I l% das áreas possuem valores médios a altos.

Pa¡a o BP4, proteção das águas subtenâneas e superficiais, cerca de 75% dos locais

estão com valores abaixo de 100 pontos. Do restante, 22yo e 3%o, estão respectivamente

distribuldos nos intervalos de l0l a 300 pontos e acima de 301 pontos (FIGIJRA 2z). portanto,

25% dos casos possuem valores médio a altos.

o bem a proteger BP5, uso agrícola e pecuária, possui cerca de g9% dos casos com
pontuação abaixo de 100. Os llolo restantes estão distribuídos entre os valores de l0l a 400
pontos (Figura 27). Portanto, neste caso, os locais com valores médios a altos somarn apenas

llo/o.

No caso do BP6, outros bens a proteger, aproximadâmente 30% dos casos encontram-se

entre os valores de 0 a 100 pontos (Figura 27), 5lolo entre o intevalo de l0l a300pontose l9%o

acima de 300 pontos. Dessa forma, um total de 70Vo das áreas apresentaram valores médios a
altos.

7 .4.4. Pnonzação das iíreas de disposição

Nos ítens anteriores foram rsalizados a classiûcação e a distribuição espacial dos locais

de disposição da RMSP. Basicamente foram observadas, para os cinco bens a proteger, situações

onde os locais de disposição apresentam valores.de pontuação bastante altos. A avaliação foi
rcahzada apenas para BPI a BP5, excluindo-se o Bp6, para considerar aqueles bens a proteger
que atingem direta ou indiretamente a vida ou a saúde da população. como o Bp6 refere-se mais à

preservação de recu¡sos naturais, não foi considerado nesta avaliaçifo ûnal.

No presente trabalho considera-se como valor crítico þara os cinco bens a proteger)

aqueles locais classiûcados com pontuâção acima de 200. Este valor limite foi definido
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associando-se os valores numéricos à situação real observada no campo. Nas tabelas 11 a 15

encontran-se listados 28 áreas crlticas para o BPl, 8 para o 8P2,4 para o BP3' 8 para o BP4 e 5

para o BP5.

Entre as áreas consideradas como críticas, e apresentadas nas tabelas l1 a 15, existem

alguns locais que apresentam pontuações elevadlssimas. Na Tabela 16 estão listadas 15 áreas que

apresentar¿rm pontuação acima de 300. Dentre elas o Lixão de Alvarenga destaca-se com

pontuação acima de 600, para BPl a BP4.

8. AVALIAÇÃO LOCAL: LIXÃO DO ALVARENGA

O intuito básico de apresentar as informações do Lixão do Alvarenga é mostrar um caso

específico de aplicação da metodologia de Gestão de Á¡eas Contaminadas em áreas de disposição

de resíduos sólidos. A escolha deste lixão para o estudo de caso é decorrência de sua importância

histórica em relação a disposição inadequada de resíduos sólidos na RMSP e também pela

pontuação elevadissima obtida para vários bens a proteger obtidos na etapa de avaliação

preliminar.

O Lixão do Alvarenga é um exemplo clássico de deposição de resíduos com ausência de

critérios construtivos, operacionais e de encerramento de área, Estas características, com certeza"

prejudicaram a qualidade de vários bens, como água superficial, água subterrâne4 solo, saúde

priblic4 vegetação, conforme será demonstrado nos ítens seguintes.

8.1. Localização

A á¡ea do Lixão do Alvarenga situa-se exatamente no limite dos municípios de Diadema

e São Bemardo do Campo. O acesso à âre4 a partir de São Paulo, é feito através da Rodovia

Imþrantes (FIGURA 28). Na altura do km 20 da rodovia toma-se um acesso secundário em

direção ao Bairro da Paz e em seguida ao Baino do Eldorado, onde localiza-se o lixão.



Tabela 11. Areas crfticas de d¡sposição de resfduos pere o Bp1



Tebela 12. Areas crfticas de disposiçåo de resfduos para o BP2

Tabela 13. ,Areas crft¡câs de disposiçåo de resfduos parâ o BP3

Tabela 14. Áreas crfticas de disposiçåo dê resfduos para o BP4



Tabela 15. Áreas crfticas de disposiçåo de resfduos para o BPs

Tabela 16. ,Areas crfticas de disposiçåo de resfduos para BP1 a BP6 (com pontuaçåo acima de
300)



FIGURA 28 - Locallzação do Lixåo de Alvarenga



8.2. Descrição da ¿irea do lixão e adjacências

Até a década de 60, o Bairro do Eldorado onde está localizado o Lixão do Alvarenga,

era considerado um local de lazer perfeito em função das belezas naturais, como a presença da

mata atlântica e da represa Billings, com água de excelente qualidade. A denominação Eldorado

tem origem nas características acima apresentadas associada ao clima ameno e bastante agradável

da região, até muitas vezes comparado ao clima europeu.

Entretanto, com o crescimento econômico e industrial da região do ABC nestas ultimas

quatro décadas, o bairro recebeu uma ocupaçäo desordenada inclusive com a instalaçäo do Lixão

do Alvarenga.

Assþ o Bairro Eldorado caractedza-se hoje pela ocupação por popuþão de baixa

renda, que na maioria dos casos, reside em barracos e possui apenas parte dos serviços públicos de

inûaestrutura instalados. O bairro não possui pavimentação asfíltica e muito menos coleta de

esgoto. Em Eldorado ainda existem áreas remanescentes da mata atlântica e o bairro encontra-se

adjacente à represa Billings.

8.3. Avaliação Preliminar

Neste ítem serão inicialmente descritas as informações obtidas a partir da Ficha Cadastral

da rírea do Lixão do Alvareng4 informações estas que também foram aplicadas na Ficha de

Pontuação (ANEXO 1).

8.3.1. Diagnóstico da área de disposição

As informações apresentadas neste ítem encontram-se sintetizadas na Ficha Cadastral que

foi preenchida em vistoria realizada ao local emjunho de 1994

O Lixão do Alvarenga é constituldo pelo Lixão de Diadema Lixão de São Bemardo e

Lixão Particr¡lar do Nene Preto (FIGURA 28). Estas três áreas de deposição juntas somam cerca



de 350.000 m' e a espessura de lixo depositado varia de alguns metros até 50 metros. Para uma

melhor visualização da área" na Figura 29 são apresentadas ilustrações fotográficas dos três lixões.

Geologicamente, o local de deposiçäo situa-se na área de ocorrência de micaxistos. Esta

rocha encontra-se bastante intemperizada e não são comuns afloramentos nas proximidade do

Lixão do Alvarenga.

Quanto à morfologia da rírea, em ñrnção de sua grande extensão, o local de deposição

ocupa desde regiões de topo até zonas de encosta e de várzeas nas proximidades da Represa

Billings. Assin\ a associação entre as condições de relevo pretéritas e a espessura de massa de

resíduo atual devem ter imposto novas condições de fluxo ao lençol freático local, possivelrnente

transferindo lixiviados di¡etamente para a água subterrânea.

A disposição de resíduos sólidos no Lixão do Alvarenga teve início em 1974 e atualmente

recebe apenas entulhos, restos de madeiras e aparas e outros materiais inertes.

No período em que a deposição era intensa, o local recebeu desde resíduos domésticos,

até hospitalares e industriais, caracterizando-se como local sem controle de entrada de reslduos

(FIGIIRA 30). Dessa forma" levando em consideração os tipos de resíduos depositados, pode-se

estimar que no local existam pelo menos compostos inorgânicos de elevada toúcidade, metais e

compostos metálicos, derivados de petróleo e solventes orgânicos.

No aspecto construtivo, o lixão não dispõe de impermeabilização inferior e superior,

tampouco drenagens de chorume e de águas superficiais. AssinL todo o chorume gerado no local

tem como destino final a Represa Billings e a água subterrânea'

Por outro lado, em relação às drenagens de gases, o Lixão de Diadema possue 13 drenos

de gases que continuam ativos até o momento. Nos outros dois lixões não existem drenos' e como

consequência, há registro de explosão de gases na á¡ea do Lixão de São Bema¡do no passado.

Quando os Lixões encontravaÍi-se em franca atividade, existiam cerca de 300 catadores

que sobreviviam dos materiais comercializíveis retirados dos locais de deposição. Atualmente'

apenas algumas dezenas de catadores encontram-se em atividade principalmente no Lixilo de

Diadema (FIGIIRA 31).

Além dos catadores, tanto no passado como atualmente, existe circulação de animais na

¿á¡ea dos lixões que se alimentam dos resíduos ou vegetação existente na á¡ea e/ou adjacências

t2t
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(FIGIiRA 3l). Alguns deles apresentando doenças visíveis na pele, conforme constatado pela

equipe de toxicologia da CETESB.

Nas adjacências do local de deposição, nas porções norte, leste e sul, existe ocupação por

ediûcações e barracos de população de baixa renda (FIGURAS 28 e 29). Na porçåto sul existem

casos onde os barracos encontram-se construídos sobre a massa de resíduo. Toda a face oeste da

¿irea dos lixões limita-se com a área remanescente da mata atlântica.

Ademais, cabe notar que no vale que se estende a partft do lixão em direção NW existe

um dos pequenos braços da Represa Billings, para onde é escoado superficialmente uma boa parte

do chorume gerado no Lixão do Alvarenga (FIGURA 32).

{t{o 
asPecto da água subterrâne4 observou-se que existem dezenas de residências que se

utilizam da água do lençol ñeático, através de cacimbas, a jusante do local de deposição.

8.3.2. Preenchirnento da Ficha de Pontuação

O preenchimento da Ficha de Pontuação para o Lixão do Alvarenga foi realizado com

base nas informações obtidas através da Ficha Cadastral (ANEXO l)

Conforme apresentado no ítem 6.2, o aspecto metodológico da avalição preliminar, o

preenchimento da Ficha de Pontuação compreende três etapas básicas: características da fonte de

contaminação, meios de propagação e os bens a proteger.

A seguir são descritas e discutidas as informações origiruírias da Ficha Cadastral do Lixão

do Alvarenga que foram consideradas como relevantes para o preenchimento da Ficha de

Pontuação.

8.3.2.1. Características da fonte de contaminação

Na ficha cadastral, a fonte de contaminação é caructeizada por meio de três tipos de
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informações: tipo de reslduos, volume de resíduos e grupos de substâncias encontradas no resíduo

(ANEXO l).

Os tþs de resíduos encontrados no Lixão do Alvarenga foram: industrial, serviço de

saúde, domi_ciliar, inerte, varrição e entulhos. Entre estes tipos de resíduos, os que tem origem na

indústria e nos locais que prestam serviço à saúde pública são considerados de maior toúcidade.

O volume estimado de reslduos na fuea do Lixão do Alvarenga é da ordem de 5.250.000

m3. Este volume foi obtido considerando-se que a área do lixão possue 350.000 mt com espessura

média de resíduo de 25 m. Dessa forma, o dado de volume de reslduo indica que o lixão possue

dimensões acima da média quando comparado aos outros locais de disposição da RMSP.

No aspecto dos grupos de substâncias possíveis de serem encontradas no lixão em

estudo, ressalta-se que, na maioria dos casos, os parâmetros foram estimados em f,mçõo dos tipos

de reslduos observados no local. Assirq considetou-se a existência dos seguintes compostos:

orgânicos halogenados voláteis, orgânicos não halogenados voláteis, hidrocarbonetos clorados

voláteis, orgânicos nitrogenados, derivados de petróleo, metais e inorgânicos. Dos, compostos

mencionados, os orgânicos e metais apresentam maior toxicidade à saúde humana.

A somatória destes três tipos de informações permitiu le lizp.¡ a pontuação do potencial

de risco da fonte de contaminação em relação aos seis bens a protegef @Pl a BP6), conforme

apresentado no Anexo I .

8.3.2.2. Meios de propagação

Os meios de propagação são avaliados em quatro caminhos prefeÌenciais de potenciais de

transporte no sistema de pontuação: solo, água superñcial água subterrânea e ar.

o Solo

Para a avaliação da propagação dos posslveis contaminantes através do solo, inicialmente

é considerado se existe a anii'Lise do solo em duas profundidades, 0 a I metro e maior que I metro.



No caso do Lixão do Alvarenga não existe análise do solo realizada (ANEXO 1). Em seguida é

avaliado se houve algUm evento importante relacionado com o solo do lixão' Em Alvarenga foi

observada erosão, dispersão de poeiras e desabamento de resíduos que podem facilitar o

transporte de contaminantes através do solo. Também foi observado que os catadores, vegetação

e algurnas edificações que existem no local sofreram efeitos prejudiciais em função dos eventos

acima.

Em decorrência da falta de impermeabiliz¡ção superficial existe problema de odor forte

no local e, observa-se constaritemente a pfesença de contaminafites na superficie do solo.

. Água superficial

Quanto à propagação dos contaminantes via água superficial é avaliada inicialmente a

qualidade da âgr;r. (superficial), e em seguida a possibilidade de haver a influência direta do

contaminante nas águas superficiais, por exemplo escoamento do lixiviado par¿r o corpo de fuua

superficial. Por ûrL considera-se a possibilidade de ocorrência de inundações ocasionando o

contato direto do resíduo com a água superficial (ANEXO l). A estes três níveis de avaliações é

associada ainda a questão do uso da água superfrcial.

Na á¡ea do Lixão do Alvareng4 o chorume é ca¡reado di¡etamente para a Represa

Billings, mas não existe a possibilidade da água proveniente de enchentes atingir o resíduo. Na

questão do uso da água, a represa é utilizada para abastecimento público, recreação e piscicultura.

. Água subterrânea

A propagação da água subterrânea é avaliada considerando-se sete fatores como de

importância (ANEXO l). Inicialmente é avaliado se existe a contaminação da água subterrânea

comprovada por análise química. Em seguida é avaliado se existe o uso da água subtenânea

afetada pela contaminação. No caso de Alvarenga, na época da visita ao campo' não existiam



resultados de análise química comprovando a contaminação. Entretanto, cerca de uma dezena de

residências possuiam cacimbas para a captação da água subtenânea localizada à jusante do lixâo.

Outro aspecto avaliado é a questão da textura do solo local. A textua do solo está

diretamente associada com a da permeabilidade, que de maneira simplificada" reflete a facilidade

ou dificuldade do contaminante atingir a água subterrânea. No caso em questão predomina o solo

siltoso.

A impermeabilização inferior é avaliada porque a sua inexistência significa que o resíduo

está em contato direto com o solo, facilitando a transferência do contaminante para o solo e/ou

água subterrânea. Em Alvarenga não existe nenhum tipo de impermeabilização inferior. Como

consequência, um dos destino finais dos líquidos percolados seguramente é o solo, e por fi¡al, a

água subtenânea.

Outro fator importarite é a proftndidade do nlvel do lençol fteático. No Lixão do

Alvarenga o resíduo está em contato direto com a água subterrâne4 principalmente nos pontos

situados nas várzeas. O contexto hidrogeológico em que está inserido o lixão pode ser descrito

como área de oconência do aqulfero cristalino com manto de material de textura siltosa. Devido a

grande dimensão da ¿fuea de disposição, o lixão ocupa tanto área de recarga como de descarga

local.

oAr

A propagação via ar refere-se especificamente à possibilidade dos gases gerados no local

de deposição migrarem e atingirem os bens materiais e a saúde da popuþão (ANEXO 1). Assim

sendo, a avaliação inicial procura verifica¡ se a zona não-satu¡ada encontra-se contaminada através

da realização de análise química. No caso de Alvarenga não existe análise química dos gases

gerados no local.

Numa etapa posterior é avaliada a questão de eventos importantes no local do lixão. No

Lixäo do Alvarenga existem registros de explosões no passado, e atualrnente ainda é possível

observar a presença de gases no local gases estes que não são coletados através de d¡enos.

Apenas o Lixão pertencente ao município de Diadema possue drenos de gases.



Por final, avalia-se a distância das edificações nas proximidades do local de disposição e ,

se hií presença de gases nelas. Em Alvarenga as edificações situam-se a menos de 50 metros e

atualmente não se observa a presença de gases nas residências.

8.3.2.3. Bens a Proteger

A avaliação dos bens a proteger foi feita levando em consideração os bens que se

encontram na iirea e aqueles situados nas adjacências (ANEXO l). Os bens registrados na área de

disposição foram: ¿íreas residênciais com baixa densidade populacional, área verde e de mata

natural Área de Proteção Ambiental Área de Proteção de Mananciais, aquífero cristalino e poços

de abastecimento domiciliar.

Nas adjacências do local de disposição existem areas residenciais com alta densidade

populacionaI,ÁceadeProteçãoAmbiental,Á,readeProteçãodeMananciais,baciahidrográficade

abastecimento público, aquífero cristalino e poços de abastecimento domiciliar.

l

8.3.3. Resultado da PontuaçåIo

O resultado da pontuação obtida para o Lixão de Alvarenga, apresentada no Anexo I e I

tabela 17, mostra-se bastante coerente para os seis bens a proteger considerados. Apenas o bem a i

proteger BP5 apresentou-se com pontuação baixa uma vez que não existe atividade agrlcola e/ou 
l

pecuária na iárea ou adjacências do Lixão do Alvarenga. 
i

ì

Taælî 17 . Pontuação Lixão de Alvarenga l

BENS A PROTEGER PONTOS

ùauoe e vloa oa populaçâo (örl, 684

Abastecimento público (BP2) 637

Uso do solo (BP3) 704

Proteçðo das águas subt€mâneas e superficisis (BP4) 637

Uso agrlcola e pecuária (BP5) 58

Outros bsns a proteger (BP6) 646



Assþ na questão da saúde e vida da população @Pl), conforme descrito anteriormente,

existem vários aspectos preocupantes. Os catadores presentes na area apreSentam doenças

visíveis de pele conforme constatado pela equipe de toúcologia da CETESB. As residências

localizadas na fuea e nas adjacências correm sérios riscos de sofrer acidentes, seja por explosões

dos gases seja pelo desabamento do lixão.

A Represa Billings é uma fonte de abastecimento público (BP2) de água para a RMSP' O

chorume gerado no lixão é escoado diretamente para a represa.

O conflito do uso do solo (BP3) ocorre tanto no aspecto social como no de saúde pública

para a população residente na á¡ea e adjacências do lixão. Eles convivem diretamente com o

problema de doenças de veiculação hldrica, mau cheiro, escoamento de chorume e grande

quantidade de insetos e roedores.

Na questflo da proteção das águas subterrâneas e superficiais (BP4), o caso da

contaminação das águas superficiais parece ser mais grave, urna vez que a ågua subterrânea tem

apenas importância local. A água da Represa billings é utilizada por milhares de pessoas da RMSP.

Po¡ final, no aspecto out¡os bens a proteger destaca-se a inserçâo do lixão na .¿irea de

Proteção Ambiental contribuindo pa¡a a degradação das matas naturais.

8.4. Avaliação Confirmatória

Conforme descrito no ítem 6.3, a avaliação confirmatória em áreas de disposição de

resíduos sólidos deve investigar a possível presença de contaminantes nos meios solo, água

supefficial, água subtenânea e ar. Na iirea do Lixão do Alvarenga não existe investigação

realizada nestes quatro meios.

Entretanto, DEHAINI (1995) trabalhou na áfea do lixão realizando a aplicação de

métodos geofisicos que servem de subsídio para a avaliação confrmatória. ConÊontando-se os

resultados geoffsicos com a avaliação preliminar, apresentada no ítem 7.3, pretende-se comprovar

a eficiência da metodologia aplicada na ifuea de Alvarenga, somente no aspecto das águas

subterrâneas,



8.4.1 . Levantamento Geofisico

Na área de Alvarenga, DEIIAINI (1995) realizou um total de 2860 metros de

caminharnento eletromagnético, distribuídos em 7 perfis, com distância entre bobiras de 10 e 20

metros e o eixo das bobinas nas posições vertical e horizontal.

Säo aqui apresentados apenas os dados do levantamento realizado para a distância entre

as bobinas de l0 metros com o eixo na posição horizontal tendo em vista que esta configuração

do equipamento geofisico foi a que apresentou resultados de melhor qualidade.

A figura 33 mostra o mapa de isovalores de condutividade elétrica para o levantamento

realizado. No map4 todos os valores acima de 5 mmho/m foram considerados anômalos, acima

dos valores de "background". No mapa, denota-se a existência de 3 regiões com anomalia

acentuada. Duas delas situam-se ao longo da drenagem que tem origem no Lixão de Diadema e

encerra na Represa Billings. Out¡o situa-se na encosta onde está instalado o Lixão de São

Bemardo do Campo.

8.4.2. Resultados das aryilises químicas das cacimbas

Na mesma área em que foi realizado o levantamento geoffsico existem 16 cacimbas

perfuradas pela população residente no local. DETIAINI (1995), coletou amostras de água para

¡salizar an¡llisgs químicas para os seguintes parâmetros: sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro,

zinco e cobre. Além desses parâmetros, a autora analisou coliformes totais e fecais (TABELA 18).

Tabela I 8. Caracterlsticas e bacterio das cacimbas em

a partif da contagem para cada 100 ml de água
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Como pode ser observado nos dados da tabela 18, o sódio apresenta-se com

concentração mais alta que outros elementos químicos. Utilizando-se os dados de concentração de

sódio dos poços listados na tabela elaborou-se o mapa de isoconcenlração, como mostra a figura

34.

Nesta figura, observa-se que existem duas áreas com concentrações elevadas de sódio, e

que são coincidentes com aquelas areas onde oconem valores de condutividade elétrica elevada,

determinadas pelos métodos geofisicos, conforme mencionadas no ítem anterior. Somente a

anomalia geofisica localizada mais próxima à Represa Billings não foi confrmada porque não

existe cacimba na localidade.

A presença de coliformes totais e fecais indicam que as águas das cacimbas não

apresentam condições sanitárias adequadas. Os coliformes podem ter origem tanto no lixão como

no escoamento da água superficial. Portanto, os coliformes não são adequados para confimutr a

contaminação da água subterrânea através do lixão.

9. CONSTDERAÇÕSS rrNArS

Na primeira parte do presente trabalho foram apresentadas as várias metodologias de

gestão de áreas contaminadas. Dentre estas, a metodologia Alemã foi selecionada para aplicação

na RMSP porque houve o financiamento do projeto pela Gesellschafr Filr Technische

Zusammenarbeit (GTZ). Além disso a metodologia demonstrou-se adequada para ser aplicada na

RMSP.

Entretånto, em firnção das várias ca¡acterísticas intrínsecas do pals, abrangendo

diferenças em questões culturais, problemas tecnológicos e aspectos clirníticos, a metodologia

escolhida foi submetida a adaptações, conforme apresentado na Parte 1.

Entre as adaptações observa-se que a Ficha Cadstral apresenta-se como um instrumento

de coleta de informações bastante eficaz e rápido de ser manuseado no campo. Ela permite obter

as informações do local de disposição como também das á¡eas adjacentes.

Uma das intenções iniciais do trabalho, era de que a Ficha Cadastral fosse facilmente

preenchida por um técnico de nivel médio. Mas a realidade da ficha elaborada demonstra que

quando considerada a aplicação posterior ao preenchimento da ficha é necessiírio que o técnico

t34
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receba treinamento para obter conhecimento sobre áreas contaminadas e resíduos sólidos, fioções

básicas sobne hid¡ogeologia, qulrnic4 toxicologia e biologia.

As informações utilizadas para o preenchimento da Ficha de Pontuação sÍto

correspondentes àquelas obtidas através da Ficha Cadastral. AssinL as duas fichas em conjunto

funcionam de uma forma eficaz para urna primeira classificação e priorização de áreas de

disposição de resíduos sólidos na etapa de Avaliação Preliminar.

O tipo de metodologia de avaliação proposto, com base em dados existentes, demonstra-

se como de grande aplicabilidade num pals como o Brasil, em firnção de seu baixo custo. A

metodologia apresenta algumas deficiências por generalizar viários parâmetros do meio flsico mas,

por outro lado, quando for considerado o alcance em função dos investimentos financeiros, ela

demonstra-se como um bom instrumento de trabalho.

Como resultado da aplicação das ñchas foram priorizadas as áreas que atingiram

pontuação acima de 200, conforme segue: 28 áreas críticas para saúde e vida da população (BPl),

I para abastecimento prlblico (BP2), 4 para uso do solo (BP3), I para proteção das águas

subterrâneas (BP4) e 5 para uso agrícola e pecuária @P5).

Não obstante a metodologia ter sido aplicada apenas para fins de avaliação confirmatória,

e ainda que de uma forma parcial com os resultados obtidos é possível delinear claramente

algumas ações que podem ser tomadas imediatamente.

Na pontuação realiaada para a RMSP ficou demonstrado claramente que a questão do

risco da saúde e vida da população atinge níveis altíssimos principalmente para aqueles que vivem

da renda (catadores) do local de disposição.

Entre as áreas priorizadas, o Lixäo de Alvarenga apresentou a pontuação mais elevada na

RMSP, para BPl (684), BPz (637), BP3 (704), BP4 (637) e BP6 (6a6). Esta pontuação elevada

para a maioria dos bers a proteger conduziu a uma investigação mais detalhada do local conforme

apresentado no ltem 6. Nesse íterr além das ca¡acterlsticas da áre4 mostrou-se também a

aplicação de forma mais detalhada da Ficba Cadastral e de Pontuação.

Através dos dados da área levantados por DEIIAINI (1995), associados aos dados da

avaliação preliminar do Lixão do Alvarenga, confrontou-se e comprovou-se a validade da

metodologia para a árguz subterrânea. Cabe chamar a atenção para o fato de que Dehaini (1995)
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realizou trabalho comparando a investigação geofisica aos dados de análises quÍmicas

provenientes de 16 cacimbas existentes a jusante do lixäo.

Assþ a metodologia aqui apresentada indica que devem ser tomadas medidas que visem

a caracteluação das áreas priorizadas na etapa da avaliação preliminar, para posteriormente traçar

diretrizes para a remediaçfio destas áreas.

Na ¿írea do Lixão do Alvarenga algumas intervençôes imediatas podem ser definidas. A
população que reside sobre a massa de lixo deve ser removida. Além do risco de doenças, esta

população está assentada em ¿íreas sucetlveis à ocorrência de explosões. No aspecto das águas

superficiais, o chorume que escoa juntamente com a água de origem pluvial deve ser coletado e

tratado, impedindo o seu acesso à Represa Billings. Na á¡ea à jusante do local de deposição, a

água subtenânea está contaminada. Razão pela qual a população que utiliza esta água através de

cacimbas deve receber água da rede pública de abastecimento.

Paralelamente a estas ações, a ¿írea do Lixão de Alvarenga deve passar por um processo

de caracterização para que possam ser delineadas medidas para recuperação da área visando a

proteçãô dos recursos ambientais.

10. CONCLUSÕES

conforme proposto no objetivo deste trabalho os critérios para a gestão de áreas

suspeitas ou contaminadas por resíduos sólidos foram claramente estabelecidos neste t¡abalho

tanto pela elaboração da metodologia como pela sua aplicação. Além disso a metodologia

elaborada demonstra-se como uÍla importante ferramenta disponível para a comunidade técnico-

científica para ser aplicada na questão das áreas contamir¡adas.

Pæa as áreas de disposição de reslduos sólidos foram estabelecidos critérios desde a

classÍficação e priorização destas ¿ireas como tarnbém p ara a ava]I¡aç2lo confirmatória. A validade

destes critérios foram testados e comprovados através da aplicação na RMSp e Lixão do

Alvareng4 portanto s¡¡ drras ssçalas de trabalho distintas, a regional e a local.

Os locais de disposição de resíduos sólidos me¡ecem dois níveis de intervenção por parte

dos órgãos de govemo. O primeiro, de ca¡áter imediato e emergencial, relaciorìa-se com a saúde e
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vida da população. Nas áreas de disposição devem ser tomadas medidas imediatas visando a

retirada da população que vive e trabalha como catadores. Da mesma forma as residências que se

localizam no local ou imediatamente adjacente ao depósito de lixo devem ser removidas, como já
foi mencionado há risco de doenças e de explosões que podem ocorrer em firnção dos gases que

migram e se acumulam na área de deposição e adjacências. A utilização da âgua superficial e/ou

subterrânea contaminada é outro grande problema que deve ser solucionado imediatamente com o

fomecimento de água dentro dos padrões de qualidade estabelecidos.

O segundo nlvel de intervenção diz respeito à proteção dos recursos ambientais. As á¡eas

priorizadas devem ser caracterizadas nos meios ar, solo, água superûcial e subterrânea para definir

ações necessárias para recurperá-las, conforme descrito na parte I desta tese.

O trabalho desenvolvido nesta tese restringe-se tão somente as áreas de disposição de

reslduos. Para concretizar a implementação do Programa de Gestão de rireas Contaminadas é

necessiirio ampliar a avaliação para um elenco maior de fontes de contaminação tais como postos

de serviços, ráreas industriais, áreas comerciais, áreas agrlcolas e outras atividades.
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ANEXO 1

FICHA CADASTRAL E
FICHA DE PONTUAÇAO



FtcHA cADASTRAL DE Ánens coNTAMINADAS

1. TDENTTFTcAçÃo or Áne¡

1.1 No de cadastro: D0001f01

1.2Dala da inspeção: 23.06.94 Data de atualização:

1.3 lnspetores: Seiju, Wagner e Júlia

'l .4 Denominação atual do local: Lixão do Alvarenga

1.5 Endereço: Estrada do Alvarenga/ Estrada das Volta s/n

Bairro: Jardim Bela Vista (Bairro dos Alvarengas)

Município: Diadema/ Säo Bernardo do Campo

1.6 Proprietário Atual : Prefeitura Municipal de D¡adema e Säo Bernardo do Campo

'l .7 Latitude [ 7.373.700] Longitude [ 335.300 ] Folha Topográfica: 3345

1.8 Tipo de fonte de contaminação: [ 1 ]

(1) pisposiçao de Resíduos (Preencher item 2)
(2) {rea lndustrial (Preencher item 3)
(3) Area Comercial (Preencher ¡tem 3)
(4) Posto de Serviço (Preencher item 3)
(5) Outras Fontes (Preencher item 4)
(6) Não conhecida (Preencher item 4)

1.9 Cód. da Atividade IBGE

Descriçáo

1 .1 0 Situação atual quanto ao funcionamento

I x ] Ativa(o)

[ ] Desativada(o)

1.11 Denominação anterior da área

desde: 01/01/79

funcionamento de até

1.12 A¡ea total da propriedade ou área afetada: 35O.OOO (m')

I .l 3 Classificação da área

Classificação: (1) $rea Potencial Motivo: (1) ldentificaçäo de AP
(2) $rea Suspeita (2) Avaliaçäo Preliminar
(3) Srea Coniaminada (3) lnvestigação Confirmatória
(4) Area Excluída (4) Remediação

Classificação Data Motivo



2. DTSPOSTçÃO DE RESíDUOS

2.1 Tipo de Disposição [ 5 ]

(1) Aterro Controlado (2) Aterro Sanitário
(3) Aterro lndustrial (4) Aterro de Entulhos
(5) Lixåo (6) Bota fora

2.2 Volume estimado de resíduos: 5.250.000 metros cúbicos (CP't )

2.3 Tipos de Resíduos (CPl )

Ix ] ResÍduo lndustrial [ ] Resíduo de Serviço de Saúde
Ix lResíduo Domiciliar Ix ]Resíduo lnerte
[ ] Resíduo de mineração Ix ]Variçåo
[x ] Entulhos [ ] Lodos de dragagem
[ ] Lodos do tratamento de águas residuárias [ ] Outros lodos

2.4 Tipos de Resíduos lndustriais:

Denominação

Borra de óleo
Amianto
Lona de freio
Plásticos
Borrachas

Quantidade

2.5 Disposição desenvolvida [ 1 ]

(1) acima da superfície do terreno
(2) abaixo da superfície do terreno
(3) acima e abaixo da superfície do terreno

Altura:acima: 50 m abaixo: _ metros estimados

2.6 Existência de impermeabilizaçäo inferior (PAS)

Unidade
(ÍÌ3XD(txks)

I x ] inexistente
[ ] argila e membrana
[ ] argila

2.7 Recobrimento operacional [ 2 ]

(1) Sim (2) Nåo

2.8 Operaçâo de compactação [2 ]

(1)Sim (2) Não

2.9 Existência de drenagens:

(1) Sim (2) Nåo

I Membrana
I Dupla Membrana
I Desconhecida

(3) Desconhecido

(3) Desconhecido

(3) Desconhecido

[ 2 ] de águas de escoamento superficial
[ 2 ] de líquidos percolados

2.10. Destino dos líquidos percolados (PAS)

[2]denascentes
Ix]degases



Ix]Aguasuperficial
I x ] lnfiltração no solo
[ ] lnfiltração em poços
[ ] Estação de tratamento de esgotos
[ ] Estação de tratamento própria

2.11 Tipo de sistema de tratamento de líquidos percolados

I x ] lnexistente
[ ] Lagoas com impermeabilização [ ] Recirculação
[ ]Filtros [ ]D¡gestorAnaeróbio
[ ] Outros

Operação de impermeabilização

(1) inexistente
(2) parcial
(3) total com fraturas
(4) total

Material de impermeabilização s

(1) inexistente
(2) aterro argiloso
(3) aterro arenoso
(4) membrana
(5) dupla membrana
(6) argila e membrana
(7) pavimentação com asfalto/cir
(8) desconhecido

2.12

2.13

2.14

Existência de catadores no local [ 3 ]

(l ) Não
(2) menos de 5
(3)de5a50
(4) mais de 50

t1l

(Ps)t1l



3. ÁREA INDUSTRIAUCOMERCIAL

3.1 Tipo de atividade industrial/comercial (CP1)

I Mineraçäo
I Energia
I Equipamentos eletro-eletronicos
I Recuperação de resíduos
lArmazen. de prods. quím. e combust.
I Papel
lMadeira
I outras

Produtos químicos
Produtos farmacêuticos
Produçäo e transformaçâo de metais
Borracha
Têxtil
Couro

3.2 Fonte potencial de contaminaçäo:

I Disposição em aterro próprio (preencher item no 2)
I Produção
lArmazenagem
I Tratamento
I lnfiltração

3.3 Número de funcionários:

3.4 Materiais utilizados/produzidos/armazenados

Tipo de Material: (MP)Mát€rla prima (PP)Produtos prodr¡zldos (OM)Outrd Máterla

Armazenamentor (lE)Tanques enterrados (TA)Tanques aéreos (GA)Galpåo (Do)depósito a céu ab€rto (Ou)Outros

Denominação
Tipo de Quantidade Armaze-
material (m3xrxtxks)/mes namento



3.5 Resíduos Gerados:

Acondlc¡onamento: (EOl)Tambor de 2æ I (Eg2)A Granel (Eæ)Caçamba (Eo4)Tanque (E6)Tambores outros
(E(b)FardoÊ (EO7)Saco6 plást¡cos (Eæ)Outras formas (ES)tnexistente (Eæ)Desconhecido

Armazenamento: (TE)Tanques enterados (TA)Tanques aéreos (GA)Galpão (Dc)depósito a céu abe¡to (OU)O¡tros
Dest. final (não no local): (AÐAterro tercekos (LF)Landhrmhg (VE)venda (OU)Outros

Dest,final (no local)r (AT1) Ateno (LFf )Landfarming (LA)Lagoa (Pl)Poço de inf¡lt. (lR)lrigação (Co)Compostagem (Ou)Outros

Quantidade Acondi- Armaze- DestDenominaçäo (ÉXrxtxks)/mes cionam. namento final

3.6. Destino das águas residuárias (PAS)

l,Âgua superficial
I lnfiltraçao no solo
I lnfiltração em poços
I Estaçåo de tratamento de.esgotos
] estaiao de tratamento propna

3.7 Tipo de sistema de tratamento de águas residuárias:

llnexistente I I Recirculacåo
I Lagoas com impermeabilizaçäo I i Oigestor Anaeróbio
I Filtros
I Outros

3.8 Condiçöes de impermeabilização na área

(1) Boas (2) Ruins

[ ]Srea de produção
[ ]{rea de armazenagem de substâncias
[ ]Area de armazenagem de resíduos

3.9. lmpermeabilização da supêrfíc¡e do solo (PS) t l
(1) inexistente (2) aterro argiloso (3) aterro arenoso
(4) membrana (5) dupla membrana (6) argila e membrana
(7) pavimentação com asfalto/cimento (8) desconhecido

3.10 Existència de vazamentos/infiltrações

lTanques de armazenamento [ ]Tubulações
I No processo produtivo i i Na ETË
I No tratamento/armazenamento de resíðüos
llnexistente [ ]Desconhecida
lOutros



4, Outras Fontes / Fontes não conhecidas

4.1. Tipo: [ ]

(1) Acidentes
(2) Atividade agrícola
(3) Outras
(a) Não con

4.2. Causa [ ]

(1 )Colisão/tombamento de veiculos
(2)Corrosão de dutos
(3)Vazamentos
(4) lnfiltraçåo
(5)Outros
(6) Näo c

4.3. Data da Ocorrência:

4.4. Material/Resíduo

Denominaçåo Quantidade Estimada Unidade
(m3xlXksXton)

4.5. Destino das subståncias/material envolvidos (pAS)

I Água superficial
I lnfiltração no solo
) lnfiltraçåo em poços
I Outros

4.6.Existência de impermeabilizaçäo da superfície da área (pS) t l
(1) inexistente (2) aterro argiloso (3) aterro arenoso
(4) membrana (S) Oupla me-mbrana (O) argila e membra
(7) pavimentaçao com asfattò/öiménto (8) de-sconhecido



5. DESCRçÃO DA ÁREA E SUAS ADJACÊNC|AS (raio de 1.000 merros)

5.'l Resíduos e/ou subståncias presentes na área (CP2)

Conf
fxl

Est.
lxltl
Ix]

Solventes orgânicos não halogenados
Solventes orgânicos halogenados
Hidrocarbonetos clorados voláteis
Hidrocarbonetos clorados não voláteis (ex: PCB)
Dioxinas e furanos
Comp. org. n¡trogenados, fosfatados e sulfurados (não pesticidas)
Hidrocarbonetos aromát¡cos (nåo PAH)
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos ( PAH)
Fenóis
Derivados do petróleo
Alcatrão e similares
festicidas
Acidos, bases e anidridos
Meta¡s, ligas e compostos metálicos
Compostos inorgânicos de elevada toxicidade (Cianetos, Fluoretos,
Cromatos)
Substâncias utilizadas na indústria bélica
Outros
Desconhecido

5.2 Ocupaçåo do solo/áreas com bens a proteger: (CP3)

dentro fora
Zona ferroviâria
Zona viária
Estacionamênto
{eroporto
{rea militar
{rea comercial
{rea industrial
Area de interesse público
Mineraçåo
Residencial com hortas, alta dens.pop. (>=2o casâs)

Residencial com hortas, baixa dens. pop ( <20 casas)

Residencial sem hortas, alta dens.pop. (>=20 casas)

Residencial sem hortas, baixa dens.pop ( <2o casas)

Parque, área verde
farque infantil/Jardim infantil
Area de lazer e desportos
Cemitério
Escola
Hortâs
Srea de pecuária
Area agrícola
l-Vlata natural
$rea de proteção ambiental
Area de proteção de mananciais
Bacia hidrográfica para abastecimento
Aquíferos importantes
Zona de maior restrição de proteçäo de mananciais
Area inundável, várzea
Represa para abastecimento público
Agua superficial para abastecimento público
Poço para abastecimênto público
Poço para abastecimento domiciliar



5.3 Uso atual da área:

Edificação industrial desativada
Edificação industrial com uso residencial
Edificação industrial com uso comercial
Edificação industrial com uso cultural
Edificação industrial com uso industrial
Edificaçåo comercial

x I Edificação residencial
I Edificaçäo cultural

.4 Uso previsto para a área'.

[ ] Residencial
[ ]lndustrial
[ ] Comercial
[ ] Cultural
I x ] Desconhecido
[ ] Outros

5.5.Diståncia até a edificaçäo mais próxima da área t 1 I (PA)

(1).SOm (2) 50-100m (3) 100m-500m (4) >500m (5)inexistente

5.6 Posição da área no relevo

I Edificaçao industrial
I Sem edificações

x I Outros

lxlvârzea [ ]fundo de vale
[x ]encosta [x ]topoI I cava de mineracão
[ ] Outros:

5.7 Textura predominante do solo t 2 ] (PAS)

(1) argilosa (2) arenosa (3) siltosa

5.8.Resultado de análise de solo (PS)

(l ) contaminado
(2) não contaminado
(3) análise não realizada
(4) desconhecida

[3]profundidade0alm
[3 ] profundidade >1m

5.9 Variação do nível da água subterrânea na área Ix ]inferida [ ]medida

de0a12m
5.10 Nível sazonalmente mais elevado da água subterrånea If ] (PAS)

(1) Em contato com o resíduo/solo contaminado
(2) Abaixo do resíduo/solo contaminado
(3) Desconhecida

5.11 Existència de água subterrânea contaminada por influência da área (confirmada por
análise ou presença de produto/substância imiscível) (PAS)

[ ]sim [ ]näo I x ] desconhecida



5.12 Uso da água subterrånea afetada pela contaminaæo(PAS)

5.13.Contexto hidrogeológico da área I8-9 I (PAS)

(1) Quaternário
(2) Terciário em área de recarga
(3) Terciário em área de descarga
(4) Cárstico
(5) Cristalino aflorante
(6) Cristalino com manto argiloso em área de recarga
(7) Cristalino com manto argiloso em área de descarga
(8) Cristalino com manto arenoso em área de recarga
(9) Cristalino com manto arenoso em área de descarga
(10) Desconhecido

5.14 Existência de água superficial contaminada por influència da área (conf¡rmada por
análise ou presença de produto/substância imiscível) (PASP)

I Abastecimento público [ ] Abastecimento domiciliar
I lrrigação/pecuária/piscicultura[ ] Recreaçåo
llndustrial Ix]Desconhecida
I lnexistente

lNåo
I Sim, utilizada para abastecimento público
I Sim, utilizada para abastecimento domic¡liar
I Sim, não utilizada
I Sim, utilizada para irrigação/pecuária/piscicultura
I Sim, utilizada para recreaçåo

x I desconhecida

I Não
x J 9!m, utilizada para abastecimento público

I Sim, utilizada para abastecimento domicil¡ar
I Sim, näo utilizada
I Sim, utilizada para irrigaçäo/pecuária/piscicultura

x I Sim, utilizada para recreaçäo
I desconhecida

xlNão
I Sim, utilizada para abastecimento público
I Sim, utilizada para abastecimento domiciliar
I Sim, não utilizada
I Sim, utilizada para irrigação/pecuária/piscicultura
I Sim, utilizada para recreação
I desconhecida

5.15 Possibilidade de influência direta da área sobre as águas superficiais (PASP)

5.16 Possibilidade de enchente na área e uso da água superfic¡al no local (PASP)

5.17.Qualidade do ar do solo na área [3 ] (PA)

(1) contaminada
(2) não contaminada
(3) análise não realizada
(4) desconhecida



6. EVENTOS IMPORTANTES / RISCOS COMPROVADOS

6.1 Ocorrência de acidentes e/ou eventos ¡mportantes

recalque (PS)
desabamento (PS)
erosão (PS)
danos à vegetação(PS) (PA)
dispersåo de poeira contendo contaminantes do local (PS) (PA)
danos aos animais (PS) (PA)
danos à sâúde (PS) (PA)
danos materiais (PS) (PA)
explosão (PA)
incèndio (PA)
emanaçäo perceptível de gases/vapores (PA)
outros (PS) (PA)
desconhecida (PS) (PA)
inexistente (PS) (PA)

6.2 Erosåo existente (tipo predominante) [ 3 e 4 ]

(1) inexistente
(2) laminar
(3) sulco
(4) ravina
(5) vossoroca

6.3 Existência de risco comprovado a respeito de contaminação do solo (PS)

[ ] Não, assegurado por análises
Ix ] Sim, para saúde de populaçâo
I x ] Sim, para animais
I x ] Sim, para vegetação
[ ]desconhecida

6.4 lndicações visíveis na superfície do solo (PS)

] Presença do contaminante
x I Odor
x I Coloração

I inexistente
I desconhecida
] Outros

6.5. Presença de gases/vapores nas edificações vizinhas t3I (PA)

(1) Sim
(2) Não
(3) Desconhecida

x
x

x
x

x
x
x
x



7. ATIVIDADES DESENVOLV]DAS NA ÁREA

7.1 lnvestigação confirmatória: [ ]Sim Ix]Não
Executante:

Data da início: Data de encerramento:

Resumo dos resultados:
Faixa de Unidade Meio Padrão

Substâncias concentraçåo amostrado considerado

7.2 lnvestigação detalhada: [ ] Sim Ix ] Não

Executante:

Data da início: Data de encerramento:

7.3 Análise de risco: [ ] Sim Ix ] Não

Executante:

Data de início: Data de encerramento:

Existència de risco à saúde: Ix ] Sim I I Não

7.4 Remediação do local: [ ] Sim Ix ] Nåo

Firma executante

Data de início Data de encerramento:

Técnicas empregadas:

I

Ì



8. FONTES DE TNFORMAçAO

CETESB
Prefeituras
Pessoas do local
lndústria
Empresas
Outras
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lcontåminado 13 I 1" "11 ln, l I I

lNbcôntnmi¡ado l0 I lr¡*l l:é't I I
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PRINCIPAL 3A- BENS A PROTEGER



PRINCIPAL 3B - BENS A PROTEGER



SOMA DO CRITÉRIO PRINCIPAL 2

BPI BV2 BP3 BP¿ BP5 ttPo

Prooasaclo Vis Solo 6ó 2,8 7.0 2t 7,0 5,t

Prooas¡cão Vi¡ Ásua Sune¡f¡ci¡l ,,0 J,0 JJ) 2,r 3,0

Prop¡qacõo Vi¡ Asu¡ Subtcrrâne¡ t2 s, rJ, 5J 0.0 1,0

Critérlo Princ¡Drl Z - ProDrc Via Ar J5 IA r¡ J5
143 ll.0 9f I t,0 r0t l3J
l.E9 1,56 123 1,56 t,62 t,E6

Soms do Cr¡tério PrinciDal 2 7ã7 7,O5 7,ùO 7,05 6,42 7,15

BPI BPz t ,J BP4 BP5 BP6

Soms do Cdté o Princin¡l I 9.04 9,04 9,04 904 9,04 9û4
x

Soma do Critério PrinciDûl 2 757 7.05 7,E0 7,05 6,42 7Js
x

Somt do Crlfério Pr¡nclnll I 999 999 999 9J9

Pontu¡cão Fin¡l 6Ed 637 704 637 s8 646



ANEXO 2

PoNTUAÇÕes oerDAS PELAS
Ánpes DE DrspostÇÃo oB npsÍouos DA RMSP



Nrimøro Ðro EPl BP4 EP5
1 \nt L Mun¡c Aru¡á 303 42 52 53

2 - Motel Eah tsi a7 41 38 38 90
3 - Berueri Berueri 152 44 52 ß 70

4 \nt L Estr s B¡rit¡ba M¡r¡m 12 12'.1 21 25
5 ta Ceie¡râs
6 - Mun Ca¡êi Ce¡eiras 212 2A 37 31 n6
7 - Pon Laraf Caieiras 97 32 l03 24 94

I y'l.dos Pinhe )eieiras 73 21 27 22 g1

I - Mun¡c¡Dal Ga¡amar
10 Cârâbicl Cârâbicuibâ 143 44 l8'l 47 47
11 qteno Sanita cot¡a 225 36 6 40 2Í
12 ]O L D¡Ad 38 37 37 121
13 A- Tensåo 110 225 39 u 1É D8

11 B. do Paca E. Guaçu 169 106 13 108 30 1M
15 ei dâ Eslrâ E. GuaÇu a7 69 36 72 27 27
16 E. do Bavton 91 66 36 69 7 93
17 L. da coþfEt 71 30 22 74
't8 L Desât¡vedo Emb u 32 230 24 1

19 - Mun Emþu Embú 292 124 44 37 323
zo ix F. Rocha :ìchâ 29 37 31 37 111
2'.1 úl- Lixåo I F. Roche 21 2 27 31 24

22 vl. L¡xäo I F. Ì(OCna 21 29 27 24 57
23 \nt¡do L F.rr Fa¡ Môrâlô 55 26 3l 27 86
21 - Mun Fco M Fco Morâto 77 29 37 30 32 1

25 - Fenaz Vas Fenaz Vasc 2õ 149 42 u 30
26 - Mun(mimi) irâncô Rôch 27 35 13 38 41

27 \ntioo L vl. uârârema 73 26 85 29 45 1

28 lrPAs Bint¡b Guararema a7 u 105 4 30 71
29 -ixão Guârâr Guâl'ârême 13 62 36 23 E3
30 \nt L lt¿ Guarulhos 193 35 u 3E 31

31 ld AfaDono 1 Guarulhos 375 34 32 29 13

32 ld ArâDond 2 Guârulhos 2M 39 37 41 36 237
33 - Aouezul Guarulhos 249 38 3 42 41 91

34 tsonsucess Guarulhos 1't7 1 37 132 138
35 - Po CECAP Guerulhos 't 08 33 39 68 32 110
36 q Ecol Tiête Guerulhos 124 33 ¡l€ 36 4l 144
37 Itape 1 ItaDecenca 1t 33 27 170
38 \nt L lteDê 2 llâDêcericâ 't97 3l 29 3 176 1E9
39 \NILJdSM Itaoecericâ 1U 26 30 2A t7 193

40 - Mun ltapec ItaDecenca 1 162 218 243
41 - desât¡vedo llâoêv¡ 24 4 42 88 37 36
42 - ltao cohab ItaDev¡ 132 41 52 43 151

43 Itâôêl Itapevi 3 37 32 't 15
M ]IPAS Iteouâouec 81 2 41 u 35 119

45 -arabol¡n¡ Itaoueouec 114 94 44 101 '142

ß - Ter Rocha Itaouaquêc 32 32 32 360
17 - Beir vital¡n Juou¡t¡ba 77 27 33 29 90 69
4A -¡xão Mun¡c Juou¡t¡ba 67 170 2a 'tt 25 76
49 Vf L Mun¡c Mairiporã 2A 30 2A 30 35
50 \l Boa Hora Meuá 2A 250 36 168 33 39
51 - Mauå (Sat Mauá 25 u 31 3l 30



52 ârâlsertåoz Meuá 80 198 36 209
53 ìod Hobbes Mauá 36 Â4 19 16 42 /t8

æ ¡ooDe vl 113 11 53 43 ¡16 153

55 qlêr dê Moo¡ Mmi Cruzes 160 60 63 27 185

56 - Ba¡r Rodeio Mool Cruzes 23 171 3 181 27 27
57 - Fco F¡lho I Modi Cruzes 1M 154 42 10s
58 L Fco Filho ll Moo¡ Cruzes 34 45 'ts1 42 40
59 Teiâcuoebâ Modi Cruzes 20 185 24 194 24 26
60 )ltâ Frie I Mooi Cruzes 297 154 161 30 210
61 /olta Fna ll Mooi Çruzes 140 38 151 E4 319

/ollâ Friâ lll Modi Cruzes 247 299 65 312 14

6 \ter sen¡tár Osâsco 121 ,I84 4A ¡t8 174

6¡I Aqua Verm 211 81 44 EE 39 316

65 - Vl Vârelâ P 116 192 49 20'l 4ß 159

66 \Nt L Rib P¡f R¡be¡r P¡fes 43 47 14 40 372
67 \ Máâr-BHC S- Andre g2 38 45 39 40 437

68 \LM S Andre S. Andrê 413 44 52 4€t 1A ¡f90

09 \M S Andre s. Andre 12'l 17 49 47 165

70 ilende¡râr es S- B- CemDo 45 54 47 4t
71 lame Patent S. B. Camoo 276 361 52 375 45
7Z )oper¿¡t I s. E. Çampo 138 4 52 41 45 163
73 moêtdll S. B. CâmoÕ
74 vlontanhão S. B. GemDo 60 41 23 43 20 119

75 dê GrErrâ S. B. Campo 133 31 2fl4 32 2E 200
76 \.S.SâDooe S. Paulo 144 4 55 4t 52 't 83

T7 \t. Jacul S. Paulo zo 38 37 32 2æ
iìârrôcâdâ S, Pâulô 97 31 99 31 29 111

7 lebolão S. Paulo 112 35 37 36 9g

60 - Pesseoo I s. Paulo 33 41 37 334 419

= 
Pessedo ll S- Pâulô 35 33 44 37 334 419

a2
=st 

Palendue S. Pâulo 304 39 52 40 45 321
E3 Guarulhos vl s. Paulo 30 32 31 25 189
e1 ld. S. Jo¿to S- Peulo 294 31 392 72 37 350
85 -Àuiz.ãne S. Paulo 158 t1 75 61 177

86 -ix ltaquera ti. Paulo 157 30 125 2A 205
a7 red ltaberâbâ S. Peulô 195 213 231 223 zo5 2Q2
EB Jed ltat¡noa S. Paulo E4 149 3g 't 89 s7 l09

)d. R. Tâvâr S Pâul.) 231 31 2A 31 29 297
i¡leúna S- Pâulo 115 32 134 35 36 124

91 SãO JOäO S. Paulo 95 42 7'l 9l 119
92 ão Mãleus S Pâulo 59 s7 38 37 37 83
93 saoooe I S. Paulo 224 41 /t6 43 3õ 275
94 SaooDe ll s. Paulo 167 31 32 30 202
s5 aooDe lll S- Pâulo 't 98 35 31 31 233
96 Saoooe lV S. Pâulo 508 æ 63 67 71

97 Saiþoe V s. Paulo 237 Aß 13 4'.| 309
98 eoobe vll S- Pâulo I t9 37 41 39 36 142
99 Saoooe Vlll S. Peulo 53 19 22 20 19 64
1(X) sto Amero s. Paulo 78 301 37 301 36 a2
101 ú Albertine S- Pâulo 216 1 24'l 174 E7 225
1o2 v. uuruca S. Pâulo 132 t9 1t 178 16 179
103 - Matadouro salesÖ00l¡s 'I 03 32 107 24

),



104 L Mono Gde Sta.lsabel 86 30 30 31 29 98
105 L Mun Sta.ls Sta.lsabel 39 94 53 98 132 132
106 L Antio Suza Suzano 1U 40 147 42 43 51
107 L Desat Tab Taboão Sena u 30 27 30 27 93
108 L Estr Laoes Var Gde Pta 16 21 25 22 75 57
109 L Feneira Gu Var Gde Pta 80 31 33 33 103 195
110 L Rua Pales Var Gde Pta 307 33 113 u 26 326
111 L Barrocada Guarulhos 102 167 't40 180 0 116
112 L Mun Caiam Caiamar 31 38 47 39 4'.| 45
113 L Alvarenoa Diadema 684 637 7U 637 58 646
1't4 Ateno Cioas B.M Biritiba Mirim 172 118 168 136 162 '|47
115 L. Estr. Sta Cat. Biritiba Minirm 0 267 0 171 1U 78
116 Lix. Munic Mairiporã 0 108 0 161 1U 103
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